Liturgický program na 30. Týždeň v „období cez rok“
Pondelok: 30.10.
Utorok:

31.10.

Meretice

Féria
Féria

Streda:

1.11
Všetkých svätých
(prikázaný sviatok)
Štvrtok: 2.11.
Všetkých verných zosnulých
(spomienka)
Piatok: 3.11.
1.
Piatok v mesiaci
Sobota

4.11.
FATIMSKÁ SOBOTA

Nedeľa 5.11.
31. Nedeľa v „období cez rok

Farské oznamy
MILODARY: Zbierka na misie bola
v našej farnosti: 557,10€ (Radatice 308€,
Bzenov 249,10€). Na kostol v Bzenove
obetovali novomanželia Klanicoví 100€.
Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Nakoľko sa blížia odpustové slávnosti
tak dnes o 14.30 bude v kostole v
Mereticiach po modlitbe sv. ruženca
nácvik spevu pre tých, ktorí chcú
obohatiť odpustové sv. omše spoločným
spevom a o 15.15. budú mať nácvik
deti, ktoré majú záujem nacvičiť scénku
zo života sv. Martina z Tours, ktorý je
patrónom našej farnosti.

8.00
+ Mária, Juraj,
Mária
8.00

Bzenov

9.00

10.00
8.00
17.00
Vlastný úmysel
Za všetkých
18.00
verných
Na úmysel sv.
zosnulých
otca
18.00
17.00
detská sv. omša detská sv. omša
+ duše v očistci
+ Paulína
Pravdová
18.00
Za obrátenie
hriešnikov
10.30
8.00
ODPUSTOVÁ + Vladimír Šima
SLÁVNOSŤ
Program odpustovej slávnosti sv.
Imricha v Mereticiach:
sobota – 17.00 Fatimská sobota
(je potrebné priniesť si sviece), 18.00 sv.
omša, 19.00 adorácia za pokoj vo svete
nedeľa – 10.00 sv. ruženec,
10.30 Odpustová sv. omša.
ÚPLNÉ
ODPUSTKY
ZA
ZOMRELÝCH 1.-8.november:
sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na
úmysel sv. otca, návšteva cintorína
spojená s modlitbou za zomrelých. Tieto
odpustky môžeme získať raz denne
a možno ich privlastniť iba dušiam
v očistci. Na sviatok všetkých verných
zosnulých 2.XI. je potrebné navštíviť
kostol a pomodliť sa Otče náš a Verím
v Boha a splniť ostatné podmienky.

Pobožnosti na cintorínoch:.
1. Novembra Bzenov 14.00 (starý
kostol), Meretice (kostol) 14.00,
2. Novembra budú pobožnosti na
konci sv. omší.
Od 2.novembra sa budeme modliť
na začiatku sv. omší v celej farnosti
Deviatnik k sv. Martinovi (Litánie
k sv. Martinovi ) , nakoľko sa blíži
Farský odpust.
Sviečku za nenarodené deti si
môžeme zapáliť vo štvrtok večer
o l9.00 hod.

Sv. omše za zomrelých:
1. Novembra budú slúžené sv. omše
za zosnulých z vašich rodín.
V sakristii kostolov môžete ešte dnes
nahlásiť svoje úmysly za zomrelých.
Po sv. omšiach v tento deň môžete
prispieť svojim milodarom, ktorý
bude venovaný na opravu kostolov.
Tento týždeň môžu deti získať
dukáty aj za Fatimskú sobotu.

Tento týždeň začala fungovať aj
web
stránka
našej
farnosti:
www.farnostradatice.sk.
Zatiaľ
v skúšobnej verzii.

Upratovanie kostola:
4.11. – 10.11

Kostol sv. Imricha: J. Jarkovský, H.
Šarišská, P. Šarišský, J. Mrúz, A.
Karnišová, H. Haraksimová.
Kostol sv. Ondreja: F. Palenčár, A.
Šimová, F. Mihálik, J. Kováč, J.
Olejník, J. Marhevský, P. Pulík, J.
Grejták, Z. Tarasovič, J. Tarasovič, J.
Guman, M. Šarišský – Bzenov
upratovanie 4.11. /sobota/ ráno o
9.00.

Všetkých svätých
Pápež Gregor IV. r. 835 nariadil tento
deň sláviť ako sviatok Všetkých
svätých. Cirkev si už v začiatkoch
uctievala ľudí, ktorí sa osvedčili vo
vernosti k Bohu. Boli to mučeníci –
martýri, ktorí svojou smrťou svedčili o
Kristovi.
Druhú
skupinu
tvorili
vyznávači. Cirkev ich uznala za
hodných úcty a nasledovania pre ich
zbožnosť a horlivosť vo viere, dokonalé
mravy a čnosti. Ich svedectvo o
evanjeliových
hodnotách
v
každodennom živote bolo hrdinstvom,
ktoré sa približovalo k mučeníctvu.
Proces kanonizácie prešiel rôznymi
úpravami. Spočiatku právo kanonizácie
patrilo diecéznemu bisku- povi. Prvú
pápežskú kanonizáciu uskutočnil Ján
XV., ktorý r. 993 vyhlásil za svätého
augsburského
biskupa
Ulricha.
Apoštolská
konštitúcia
Divinus
perfectionis Magister z 25. januára 1983
nariaďuje množstvo prísnych skúmaní
rôznej povahy, ktoré sú zamerané na
postupné získanie dôkazov v prospech
kandidáta svätosti, no aj proti nemu.
Prvým
stupňom
kanonizácie
je
beatifikácia, blahorečenie. Úcta k
blahoslavenému sa obmedzuje na
kláštory, miesto diecézy, cirkevnú
provinciu
alebo
krajinu,
odkiaľ
pochádzal, kde žil, zomrel. Môžu mu
byť vyhotovené obrazy a sochy,
zasvätené oltáre, nie však chrámy. Po
blahorečení sa môže začať kanonizačný
proces, ktorý je prísnejší a nesmie byť
ukončený skôr ako desať rokov po
beatifikácii. Je potrebný aj dokázateľný
zázrak na jeho príhovor. Rímske
martyrológium uvádza vyše 6 000 mien
svätých a blahoslavených. Katolícka
cirkev si uctieva vyše 20 000 svätých a
vyše 200 000 blahoslavených.

