OZNAMY:
 Začal sa mesiac október a s ním aj modlitba sv. ruženca. Modlitbu sv. ruženca
sa budeme modliť tak ako vždy pol hodiny pred sv. omšou. Prosím dodržať ten
čas kvôli tým, ktorí prídu skutočne na tú hodinu. Ostatné modlitby, pred sv.
omšou môžete sa modliť skôr, teda pred sv. ružencom. Srdečne pozývam
všetkých - deti, mládež ako aj dospelých. Počas tých dní keď sv. omša nie je, tak
modlitba sv. ruženca bude v jednotlivých kostoloch podľa zvyku. Pre modlitbu
sv. ruženca platia také isté pandemické podmienky ako aj pre účasť na sv.
omšiach.
Úplné odpustky pri modlitbe sv. ruženca:

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke
alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na
získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť de
siatkov, 2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného
zvyku. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 17)

 Spovedať budem ako doteraz v týždni pol hodiny pred sv. omšou.
 V nedeľu 17. októbra je misijná nedeľa a s ňou je aj spojená zbierka na
misie. Už teraz Pán Boh zaplať za vaše milodary.

ZBIERKY:
Dobročinné diela sv. Otca: Mokroluh: 80€, Rokytov: 60,40€, Tarnov: 32€
a K. Huta 20€. Spolu: 192,40€. Pán Boh zaplať.
Na rádio Lumen: Mokroluh: 70€, Rokytov: 90,50€, Tarnov: 46€ a K. Huta:
29,20. Spolu: 235,70€. Pán Boh zaplať.
Na Kubu: Mokroluh: 40€, Rokytov: 25€, Tarnov: 35€ a K. Huta: 20€. Spolu:
120€. Pán Boh zaplať.
Mokroluh zbierky: Jún 2021: - 900,88€, Júl 2021: 481,72€, August 2021:
811,07€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Liturgický program v týždni od 4.10. 2021 do 10.10. 2021
PO 4.10.

UT 5.10.

SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
SPOMIENKA

SV. FAUSTÍNY
ĽUB. SPOMIENKA

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY OKTÓBER 2021:

Evanjelizačný úmysel: Aby sa všetci pokrstení ľudia podieľali na
evanjelizácii a boli ochotní stať sa misionármi svedectvom svojho života,
SV. JOZEF – MILOVANÝ OTEC
vyžarujúceho evanjelium.
Veľkosť sv. Jozefa spočíva v tom, že bol Máriiným manželom a
Úmysel našich biskupov: Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná
Ježišovým otcom. A takto sa – podľa slov sv. Jána Zlatoústeho – „dal do
modlitba posvätného ruženca.
služby celému plánu spásy“. Svätý Pavol VI. poznamenáva, že jeho
otcovstvo sa konkrétne prejavilo v tom, že „zo svojho života spravil službu
zasvätenú tajomstvu vtelenia a s ním spojenému vykupiteľskému poslaniu.
Svoju legálnu právomoc nad svätou rodinou využil na to, aby jej úplne
daroval seba samého, svoj život, svoju prácu; svoje ľudské povolanie
milovať domácich tak premenil na nadľudské darovanie seba, svojho srdca a
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