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31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
PONDELOK  Pondelok 31. týždňa v Cezročnom období 

31. 
OKTÓBER 

 900 Za † brata Jozefa Chrena a starých rodičov Chrenových 
 1800 Za † Františka Snitku, manželku Teréziu a ich dcéru Teréziu a rodičov 

z oboch strán 
UTOROK  Slávnosť – VŠETKÝCH SVĀTÝCH (prikázaný sviatok) 

1. 
NOVEMBER 

 800 Za † rodičov Helenu, Viktora a švagra Milana a starých rodičov z oboch strán 
 1000 Za † rodičov Margitu a Demetera 
 1800 Za † rodičov, starých rodičov, súrodencov a ostatných † z rodiny. 

STREDA  SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH 

2. 
NOVEMBER 

 800 Za † rodičov Palenčárových a Jokajových 
 1000 Za † Annu Justovú 

  1800 Za † členov ružencového bratstva a ich rodiny 
ŠTVRTOK  Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období 

3. 
NOVEMBER 

 900 Za rehoľné povolania do rehole Bratov Tešiteľov 
 1800 Za † Milana Prikrila 

PIATOK  Spomienka – sv. Karola Boromejského, biskupa 

4. 
NOVEMBER 

 900 Na úmysel, ako zmierna obeta k úteche Božského Srdca Ježišovho 
 1800 Za † manžela Karola, rodičov Štefana a Helenu a starých rodičov 

z oboch strán a súrodencov 

  1930 Mládežnícka sv. omša 
SOBOTA  Sobota 31. týždňa v Cezročnom období 

5. 
NOVEMBER 

 900 Za všetkých členov Kongregácie Bratov Tešiteľov a ku cti Panny Márie 
 1800 Za † manžela Miroslava, vnuka Boriska a † z rodiny 

NEDEĽA  32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

6. 
NOVEMBER 

 800 Na úmysel blahorečenia zakladateľa Kongregácie Bratov Tešiteľov 
Jozefa Litomiského 

 1000 Za † rodičov Drgoňových a starých rodičov z oboch strán 
 1800 Za † otca Jána 

 

 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi milodarmi na kostol. Za všetky vaše milodary a modlitby 
vám vyslovujeme „Pán Boh vám to odmeň“.  
 

 V utorok (1.11.) je prikázaný sviatok Všetkých Svätých. V stredu (2.11.) je spomienka na 
všetkých zosnulých veriacich. Oba tieto dni budú sv. omše v našom kostole ako v nedeľu o 8.00h, 
10.00h a večerná o 18.00 hod.  
Počas týchto dní je možné získať úplné odpustky (Indulgentiæ), ktoré možno privlastniť iba dušiam 
v očistci. 
 

 V stredu, 2.11.2022, o 17.00 hod. bude v našom kostole stretnutie členov ružencových bratstiev. O 
18.00 hod. bude odslúžená sv. omša s úmyslom za zosnulých členov ružencového bratstva a ich 
rodiny.  
 

 Tento týždeň je tiež prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď bude v našom kostole v pondelok, štvrtok a 
piatok 20 minút pred rannou sv. omšou a každý deň pred večernou sv. omšou od 17.30 hod. až do 
vtedy, kým bude treba a budeme mať ľudí čakajúcich na spoveď.  
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 V piatok, ako každý prvý piatok v mesiaci, sa pomodlíme krížovú cestu pred rannou 
sv. omšou o 08.15 hod. Najsvätejšia Oltárna Sviatosť bude vystavená v kostole po 

rannej sv. omši, približne o 10.00 hod. O 15.00 hod. sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva. 
Adorácia počas celého dňa až do večernej sv. omše bude prebiehať v kostole. Adoračná kaplnka bude 
v tento deň zavretá. V sobotu sa po rannej sv. omši pomodlíme sv. ruženec ako zvyčajne na prvú 
sobotu v mesiaci. 
 

 Svätý Otec František udelil pápežské vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice rehoľníkom 
pôsobiacim v Nitrianskej diecéze. Medzi tromi vyznamenanými, ktorým toto vyznamenanie 
od Svätého Otca bolo odovzdané rukami Nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka bol aj 
náš spolubrat z rehole Bratov Tešiteľov Páter Jozef Kadera CCG. S  úprimným srdcom 
a hrdosťou pátrovi Jozefovi blahoželáme k tomuto oceneniu, ktoré si vyslúžil svojimi 
zásluhami v službách Cirkvi a v neposlednom rade aj svojou pastoráciou v Zlatých Moravciach 
ako aj svojim otcovským prístupom v Kongregácii Bratov Tešiteľov. Naše ďakovné modlitby 
nech mu dodávajú ďalšiu silu v jeho živote tu, medzi nami. 
 

Pro Ecclesia et Pontifice je záslužné pápežské vyznamenanie udeľované 
kňazom i laikom za zvláštne zásluhy, niekedy nazývané aj „Dekorácia 
cti“. Toto vyznamenanie sa udeľuje od roku 1888 a bolo založené 
pápežom Levom XIII. Je jedným z vysokých ocenení, ktoré Svätý Otec 
udeľuje za zásluhy v službe Cirkvi a rímskeho pontifika. 
 
Zdroj: Pro Ecclesia et Pontifice – Wikipédia (wikipedia.org) 
 


