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F A R S K É   O Z N A M Y 

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                             30. OKTÓBRA 2022 

 

v Upratovanie kostola: č. d.: 247 – 261 v sobotu po svätej omši. 
v Zbierka na misie: zbierkou na farnosti v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí sme prispeli sumou 

715,- € Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 
v Celodenná poklona: 2.11. v utorok pripadá na našu farnosť celodenná poklona najsvätejšej Oltárnej sviatosti, 

vyloženie po sv. omši o 10:30 hodine a odloženie s Eucharistickým požehnaním večer pred sv. omšou. 17:00 hod. 
v Pobožnosť na cintoríne: na slávnosť Všetkých svätých bude pobožnosť na cintorínoch takto: Stredná Revúca po sv. 

omši o 11:30, Nižná Revúca 14:30, Vyšná Revúca 15:00. 
v Úplné odpustky: Veriaci, ktorí v deň Spomienky na Všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku 

a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery, môže získať úplne odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v 
očistci. Okrem toho sa žiada splniť 1. Svätá spoveď krátko predtým alebo potom, 2. Sväté prijímanie najlepšie v ten 
istý deň, 3. modlitbu na úmysel Svätého Otca Otče náš, Zdravas´, a Sláva. Vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj 
všednému. 
o  Veriaci, ktorí nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré 

možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. 11. do 8. 11, treba splniť aj ďalšie podmienky, jedna spoveď 
však stačí na všetky odpustky. 

v Sviečka za nenarodené deti: Fórum života opäť po roku organizuje akciu s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás 
pozýva v čase okolo 2. novembra na zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri 
pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola, cena malej plastovej 
je 1,-€., v skle 5,- €. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou 
sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke 
www.sviecka.forumzivota.sk  Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom, vďaka vám 
budeme môcť naďalej spájať tých, ktorí chcú, s tými, čo vedia, pre tých, ktorí to potrebujú. 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 
31. 10. 
PONDELOK 

PONDELOK  31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 17:00 † MARGITA A DOMINIK DANČEK A ONDREJ BURÍK 

1. 11. 
UTOROK 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ 
PRIKÁZANÝ SVIATOK 

8:00 NA ÚMYSEL 

10:30 ZA VERIACICH FARNOSTI 

2. 11. 
STREDA 

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH 
VERIACICH,  

CELODENNÁ POKLONA  

10:30 ZA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH 
S VYLOŽENÍM NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI 

17:00 † STANISLAV CHAMAJ A ST. RODIČIA 

3. 11. 
ŠTVRTOK 

ŠTVRTOK  31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 17:00 † CYPRIÁN ALENA CYPRIÁN 

4. 11. 
PIATOK 

SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA, 
SPOMIENKA, SV. OMŠA ZA ÚČASTÍ DETÍ 

PRVÝ PIATOK V MESIACI 
17:00 † ANNA MRVIŠOVÁ 

5. 11. 
SOBOTA 

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE V 
SOBOTU,  ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

PRVÁ SOBOTA V MESIACI 
7:30 † JANKA ANNA A JOZEF 

6. 11. 
NEDEĽA 

32. NEDEĽA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

8:00 NA ÚMYSEL  

10:30 ZA VERIACICH FARNOSTI 



v Svätá spoveď: v tomto prvopiatkovom týždni pol hodinu pred svätou omšou. 
v Návšteva chorých so sv. prijímaním: v tomto prvopiatkovom týždni, pôjdem v piatok 04.11. v čase od 8:00 hod. od 

Nižnej smerom ku kostolu a na Vyšnú. 
v Celodiecézna púť: dňa 14. novembra 2022 si pripomenieme 145 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána 

Vojtaššáka. Pri tejto príležitosti sa uskutoční celodiecézna púť. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva 
všetkých na túto ďakovnú púť, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. novembra 2022 na Spišskej Kapitule. Slávnostnú 
ďakovnú sv. omšu o 10.30 v Katedrále sv. Martina bude celebrovať spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a 
v homílií sa prihovorí zákamenský farár vdp. Cyril Hamrák. Hudobnú stránku liturgie zabezpečí prof. Amantius Akimjak 
spolu so zborom učiteľov hudby a učiteľov cirkevnej hudby, ktorí študujú na Teologickom inštitúte v Spišskom 
Podhradí. Priamy prenos z diecéznej púte prinesie vo svojom vysielaní Rádio Lumen. 

v Sviatosť manželstva chcú prijať: 
o  JÁN ŠUĽAK,  syn  Mareka  a  Márie  r.  Krivdovej,  nar.  v Košiciach, bývajúci v Hrčeli   a JARMILA ZRUBÁKOVÁ, dcéra † 

Milana a Jany Králičekovej r. Gazdaricovej, nar. v Ružomberku, bývajúca v Liptovských Revúcach ohlasujú sa druhý 
krát. 

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to ohlási na farskom 
úrade. Zároveň vám odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 
ako vždy všetky výrobky perfektne spolupracujú 


