Kajúca tryzna – Na budúcu nedeľu 5.11.2017 o
15:00 vás pozývame na kajúcu tryznu v dome
smútku na Martinskom cintoríne. V tejto súvislosti
vám dávame do pozornosti prednášku Pavla Strežu
„Židia – kňazský a kráľovský národ“. Prednášku si
môžete vypočuť na našej internetovej stránke
martin.fara.sk . Večer o 19:00 vás farnosť MartinSever pozýva na sv. omšu, ktorá bude obetovaná za
všetkých obyvateľov mesta Martin.
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Farské oznamy
30. nedeľa cez rok

29. október 2015
Liturgický kalendár

Po

30. X. 15 Féria

Novéna k sv. Martinovi – V rámci prípravy na slávenie sviatku sv. Martina sa v piatok
pred večernou sv. omšou začneme modliť novénu k sv. Martinovi.

Ut

31. X. 15 Féria

St

1. XI. 15 Všetkých Svätých - slávnosť

Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať chorých a nevládnych
štvrtok a piatok od 9.00 hod. V utorok budeme spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni
kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.

Št

2. XI. 15 Spomienka na všetkých verných zosnulých

Pi

3. XI. 15 Sv. Martina Porres, rehoľníka

So

4. XI. 15 Sv. Karola Boromea, biskupa - spomienka

Ne

5. XI. 15 31. nedeľa cez rok

Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s
Fatimským programom.
Zbierka na misie – Minulú nedeľu sa v zbierke na misie vyzbieralo 1.200 €. Za vaše
milodary vám v mene misionárov a všetkých núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Sviečka za nenarodené deti - Fórum života opäť pripravilo kampaň „Sviečka za
nenarodené deti", ktorá začína v tomto čase a vyvrcholí 2. novembra. Hlavnou myšlienkou
kampane je spomenúť si v období Spomienky všetkých verných zosnulých aj na
nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom, alebo spontánnom potrate a ktoré môžeme s
prosbami zveriť do milosrdného Božieho srdca, taktiež i tých, ktorí sú zranení skúsenosťou
potratu. Zároveň môžeme prosiť aj o zmenu zmýšľania tých, ktorí nenarodených doteraz
nepovažujú za osoby hodné ochrany od počatia. Viac informácií nájdete na internetovej
stránke www.sviecka.forum-zivota.sk. Do tejto kampane je možné sa zapojiť kúpou
sviečok s logom kampane, ktoré sú vzadu za lavicami.
TESCO Zbierka - V dňoch 9.-11. novembra 2017 (štvrtok, piatok, sobota) v čase od 10.00
h do 20.00 h bude prebiehať 6. ročník celoslovenskej zbierky potravín v predajniach
Tesco. Diecézna charita Žilina v spolupráci s farskými charitami zbiera v 9. predajniach v
Žiline (Košická, Obvodová), Martine, Čadci, Považskej Bystrici, Rajci, Turzovke, Púchove
a Lednických Rovniach. Príďte aj vy, zapojte sa, nakúpte potraviny a darujte ich ľuďom v
núdzi. Prejavte takto konkrétne solidaritu s druhými!
Adoptuj si politika – Organizátori podujatia v spoluprácii so Združením kresťanských
spoločenstiev mládeže (ZKSM), Kresťan v politike a Adoptuj si politika nás požiadali
o nasledovný oznam:
Prinesme modlitbou a pôstom zmenu do nášho regiónu. V rámci modlitebnej
kampane 8 dní teraz, vás všetkých srdečne pozývame na spoločné modlitby za voľby
do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré sa uskutočnia tento utorok 31.10. 2017 o
18:00 v diecéznom centre v Žiline. Viac informácii o projekte a podujatí nájdete na
webovej stránke www.8dniteraz.sk.
Týždenník farnosti sv. Martina v Martine, nepredajné,
tel: 043-4238414;
mail: mt.mesto@fara.sk
web: martin.fara.sk, reg. číslo: SKO MT 7/92, imprimatur: Mons. R. Baláž, Banská Bystrica 2. 2. 1999, No: 150/99

Upratovanie
kostola
–
Za
upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z Podhája. Na
budúci týždeň prosíme o upratovanie
kostola farníkov zo Strání a
dobrovoľníkov, ktorí by prišli v sobotu
pomôcť upratať kostol pred hodami.

Odpustky
Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku všetkých
svätých (1. novembra) a spomienky všetkých
verných zosnulých (2. novembra) vám dávam
do pozornosti podmienky, ktorými môžeme v
tomto období získať odpustky pre duše v očistci.

Katechéza – pre prvoprijímajúce deti 1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých
bude až 7.11.2016, teda nie budúci zosnulých nábožne navštívi kostol alebo
kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí
týždeň.
vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať
Sviatok Všetkých svätých – V stredu úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba
slávime prikázaný sviatok Všetkých dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového
svätých. Podľa prvého cirkevného úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv.
prikázania – V nedeľu a prikázaný spoveď (krátko predtým alebo potom), sv.
sviatok zúčastniť sa na celej svätej prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a
omši – nás viaže pod hriechom účasť modlitba na úmysel sv. Otca (stačí Otčenáš,
na celej sv. omši. Sväté omše budú Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeoako v nedeľu. Okrem toho je možnosť becnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k
zadosťučiniť príkazu aj utorok večer o hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno
18:00, kedy bude slúžená vigílna svätá získať od poludnia predchádzajúceho dňa až
omša už zo „Sviatku Všetkých svätých“. do polnoci určeného dňa.
Spomienka
Všetkých
verných 2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a
zosnulých – Vo štvrtok na Spomien- aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže
ku všetkých verných zosnulých získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba
budú sv. omše o 6:00, 7:00, 16:00 a dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do
18:00. O 17:00 bude na Národnom 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie tri
cintoríne pri centrálnom kríži Dušičková podmienky. (Spoveď, prijímanie a modlitba na
pobožnosť. V Dražkovciach bude sv. úmysel sv. Otca) Jedna sv. spoveď však stačí na
omš a o 18:00 po ktorej bude všetky odpustky.
dušičková pobožnosť na cintoríne.

