Všetky sväté panny a vdovy,
Všetci Boží svätí a sväté.

8. novembra
2015

FARNÍK
Litánie za zomrelých
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad dušami v očistci.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad dušami v
očistci.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad dušami v očistci.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad dušami v očistci.
Svätá Mária, oroduj za nich.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Bolestná,
Svätý Michal archanjel,
Všetci svätí anjeli a archanjeli,
Svätý Ján Krstiteľ,
Svätý Jozef,
Všetci svätí patriarchovia a proroci,
Svätí Peter a Pavol,
Svätý Ján,
Všetky sväté neviniatka,
Všetci svätí apoštoli a evanjelisti,
Svätý Štefan,
Svätý Vavrinec,
Všetci svätí mučeníci,
Svätý Gregor,
Všetci biskupi a vyznávači,
Všetci svätí mnísi a pustovníci a všetci svätí učitelia
Cirkvi,
Svätá Mária Magdaléna,
Svätá Katarína,

Buď im milostivý, zľutuj sa nad nimi, Pane.
Buď im milostivý, vyslyš ich, Pane.
Od všetkého zla, vysloboď ich, Pane
Od všetkých trestov,
Od Tvojho hnevu,
Od Tvojej prísnej spravodlivosti,
Od moci zlého nepriateľa,
Od bolestných múk,
Od hrozného väzenia,
Od ukrutného ohňa,
Pre Tvoje obdivuhodné vtelenie,
Pre Tvoje sväté narodenie,
Pre Tvoje najsladšie meno,
Pre Tvoj útek do Egypta,
Pre Tvoj krst a svätý pôst,
Pre Tvoju hlbokú poníženosť,
Pre Tvoju dokonalú poslušnosť,
Pre Tvoju veľkú tichosť a trpezlivosť,
Pre Tvoju nekonečnú lásku,
Pre Tvoje prehorké umučenie,
Pre Tvoju úzkosť a krvavý pot,
Pre Tvoje väzenie,
Pre Tvoje najbolestnejšie bičovanie,
Pre Tvoje ukrutné tŕním korunovanie,
Pre Tvoje zneváženie a krivé obžalovanie,
Pre Tvoje nespravodlivé odsúdenie,
Pre najťažšie nesenie kríža,
Pre Tvoje ukrutné ukrižovanie,
Pre Tvoje bolestné opustenie,
Pre Tvoju horkú smrť,
Pre Tvojich päť svätých rán,
Pre všetku Tvoju krv vyliatu za nás,
Pre Tvoje slávne zmŕtvychvstanie,
Pre Tvoje nanebovstúpenie,
Pre zoslanie Ducha Svätého,
Pre zásluhy a príhovor Tvojej najsvätejšej matky,
Pre zásluhy a príhovor všetkých Tvojich svätých.
My, hriešnici, prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si trpiacim dušiam odpustil,
Aby si im zmazal všetky viny,
Aby si ich prosby a volanie vyslyšal,

Abby si ich z múk a trápenia vyslobodil,
Aby si ich skrze krv nového a večného zákona
vyslobodil z ťažkého väzenia,
Aby všetci mali účasť na zásluhách putujúcej Cirkvi,
Aby si ich skrze Tvojich svätých anjelov potešil,
Aby si ich skrze svätého Michala archanjela odprevadil
do večného svetla,
Aby si ich čím skôr obdaroval pohľadom na Tvoju svätú
tvár,
Aby si našim zomrelým rodičom, bratom, sestrám,
priateľom a dobrodincom, dal večnú slávu,
Aby si opusteným a zabudnutým dušiam preukázal
svoju milosť,
Aby si všetkým dušiam verných zomrelých udelil večné
odpočinutie,
Aby si nás milostivo vyslyšal,
Ježišu, Syn Boha živého,
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad
nimi, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš ich,
Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad
nimi.
V: Odpočinutie večné daj im, Pane.
R: A svetlo večné nech im svieti.
V: Od brány pekelnej. R: Vysloboď ich duše, Pane.
V: Nech odpočívajú v pokoji. R: Amen.
Modlime sa:
Bože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší, prosíme
o Tvoju svätú milosť skrze Tvojho milovaného Syna,
Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista, a Jeho najdrahšiu
Krv vyliatu za ľudské spasenie, skrze Ducha Svätého,
Tešiteľa všetkých verných duší, a pre zásluhy
a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a všetkých
Tvojich svätých, vzhliadni svojím milosrdným okom na
duše nachádzajúce sa v očistci, zvlášť na A. M. (na dušu
zomrelého M., dnes pochovaného, za ktorú sa dnešná
svätá omša obetovala, za ktorú sa ročná pamiatka
vykonáva), ktoré sa trápia pre svoje hriechy, vysloboď
ich, buď im milostivý a daj im večné odpočinutie tam,
kde sám kraľuješ v nebeskej výsosti s Tvojím milým
Synom a Duchom Svätým, aby Ťa mohli so všetkými
svätými chváliť, velebiť a oslavovať po všetky veky
vekov. Amen.

Úmysly svätých
omší
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z rodiny a za zdravie pre rodinu 1000 o
1400

Oznamujeme
V štvrtok vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 17.00 do
17.50.
Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo od 02. 01. 2016 do
09. 04. 2016, nech sa prídu zapísať do fary v termíne 09. 11.
2015 – 21. 11. 2015.

Bohoslužby
09.11. – 15.11. 2015

Po

Výročie posviacky Lateránskej
baziliky, sviatok

1800

U

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa
Cirkvi, spom.

1400

St

Sv. Martina z Tours, biskupa,
sviatok

1800

Š

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka,
spom.

1800

St
Stretnutie animátorov kandidátov na prijatie sviatosti
birmovania bude v piatok 13. 11. 2015 hneď po večernej sv.
omši.
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Za Emíliu a Cecíliu a ich rodiny 451
Za deti a vnúčatá, za duše v očistci, za
duchovných otcov o 700
večer
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V Poprade – Aréna 16. 11. 2015 o 18.00 skupina Godzone
pripravila duchovný program zameraný hlavne na
birmovancov. O 14.30 odchod autobusu po zastávkach.
Kandidáti na prijatie sviatosti birmovania sa môžu prihlásiť
v sakristii do 13. 11. 2015. Cena je 6 EUR.

Za zdravie Terézie a Jána Žatkuľáka 975

Každý deň o 15.00 bude zvoniť na kostole zvon, aby
nás pozval k modlitbe Korunky Božieho Milosrdenstva.

Pi

Deň v Cezročnom období

1800

manžela, syna, dcéru, rodičov
Hládekových a Blašťákových

15.11. sa v Trstenej v Dome kultúry bude konať Galakoncert
ako vyvrcholenie Gospel Workshopu. Koncert začína o 18.00
a vystúpi na ňom spoločný zbor spevákov nielen z Oravy pod
vedením Karen Kibson. Pozývame všetkých na jedinečné
vystúpenie.
Kto by chcel v roku 2016 objednávať časopis Ruženec, nech
sa prihlási u p. Š. Kolenčíka č. 91 /0907526259/ do 15. 11.
2015. Cena celoročného predplatného je za 12 čísiel 6 €.

So

Panny Márie v sobotu
Sobášna sv. omša

700
1500

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

700
830
1030

U
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Časopis Posol na rok 2016 si môžete objednať do 22. 11.
2015 u p. Boženy Jantolákovej.
Ročné predplatné je 7,50 EUR.

Za zdravie a BP pre rodinu 561
rodičov Kuchťákových, Vavriňákových,
za deti 984
Za snúbencov
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