
Františkánsky kláštor Hlohovec
Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec

Oznamy na 31. nedeľu cez rok.

Drahí bratia a sestry.

Minulú nedeľu sa v rámci celosvetovej zbierky na misie vyzbieralo 1 885,23 €. Za vaše
milodary srdečné Pán Boh zaplať.

V utorok  1. novembera  je  prikázaný  sviatok  a v našom  kostole  je  to  zároveň
patrocínium;  sv. omše  v našom  kostole  budú  o 7:00,  11:00  bude  slávnostná  sv. omša,
celebrant bude br. Daniel František Berta, OFM z Trnavy a 18:30. 1. novembra pri sv. omšiach
nebudeme spovedať a nebude ani celodenná adorácia a Antonkova pobožnosť.  V stredu
2. novembra budú sv. omše normálne o 7:00 a 17:30.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Chorých po domoch pôjdeme spovedať podľa
dohovoru. Vo štvrtok a piatok, okrem spovedania počas sv. omší budeme spovedať aj od
9:00 do 11:00 v sále kláštora.

Z dôvodu  získania  úplných  odpustkov  pre  duše  v očistci,  bude  otvorená  krypta
kostola pol hodinu po večernej sv. omši od 1. do 8. novembra. Informácie ako získať úplne
odpustky v tieto dni nájdete na nástenke kostola.

V krátkosti z farských oznamov:

- v stredu 2. novembra o 15:00 bude na cintoríne pri kríži dušičková pobožnosť;
- srdečne vás pozývame na sviatok sv. Martina de Porres, dominikánskeho terciára,

vo štvrtok 3. novemrbra na slávnostnú hodovú sv. omšu o 18:00 do Špitálika, ktorú bude
celebrovať páter Andrej Peter Visokai, OP;

- na budúcu sobotu 5. novembra so začiatkom o 9:15 sa uskutoční v Kostole Ducha
Svätého  stretnutie  Modlitbového  spoločenstva  sv. Pátra  Pia  a ctiteľov  tohoto  svätca.
Stretnutie bude ukončené svätou omšou o 11:00. Všetkých, čo veria v silu modlitby, srdečne
pozývame.

Prajeme vám požehnaný týždeň.

Br. Augustín Peter Hlavina, OFM
Správca kostola



Počas týchto dní môžeme získať úplné
odpustky v prospech zosnulých.

Čo musíme splniť?

1.  Veriaci,  ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2.  11.)  nábožne navštívi
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha),
môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto
odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:

* svätá spoveď (krátko predtým alebo potom),
* sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň),
* modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva).

Je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky
možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (obed 1.11.) až do polnoci určeného
dňa (2.11).

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých,
môže získať odpustky,  ktoré sa  môžu  privlastniť  iba  dušiam v očistci,  raz  denne od
1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna svätá spoveď však
stačí na všetky odpustky.



Františkánsky kláštor Hlohovec
Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec

Úmysly svätých omší
30.10. – 6.11.2022

NEDEĽA 30.10.
31. nedeľa

6:00 + Emil, brat Timot a rodičia

8:15 + Štefan Kozaček

11:00 prosba o Božiu pomoc a zdravie pre Dominiku  a pokoj v rodine

18:30 za rodiny Lenghartovú, Nanistovú a Minarovskú

PONDELOK 31.10.
féria

7:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Paulínu

18:30 + Marián Tiefenbacher

UTOROK 1.11.
Všetkých svätých,
slávnosť

7:00
poďakovanie za 40 r. života a prosba o Božie požehnanie, potrebné 
milosti a vedenie Duchom Svätým pre celú rodinu

11:00 za dobrodincov kostola a kláštora

18:30
prosba za dary a potrebné milosti Ducha Svätého pre bratov a sestry 
terciárov a bratov františkánov v HC a na Slovensku

STREDA 2.11.
Spomienka na všetkých 
verných zosnulých,
spomienka

7:00 + z rodiny a za duše v očisci

17:30 za zdravie a Božiu pomoc pre žijúcu rodinu

ŠTVRTOK 3.11.
féria

7:00
+ manžel Peter, rodičia a starí rodičia z oboch strán, švagrovci Štefan, 
Jaroslav a Igor a ostatná rodina

18:30 + Karol a Margita a zomrelá rodina Kubesová

PIATOK 4.11.
Sv. Karola Boromejského,
biskupa,
spomienka

7:00 za živých a zosnulých členov ružencového bratstva

18:30 + členovia združenia Klubu kresťanských seniorov v Hlohovci

SOBOTA 5.11.
féria

7:00 + krstní rodičia Haulišoví a MIlan a Božena Šebestoví

18:30 + Jozef Fazika a jeho rodičia

NEDEĽA 6.11.
32. nedeľa

6:00 + Jozef a Oľga

8:15 + manžel a otec Eduard Lőffler (14. výročie)

11:00 + členovia rodiny Manduchovej a Halajovej

18:30 + Kristína a Peter Chrenoví



Rozpis služieb v kostole

Deň 6:00 7:00 8:15 11:00 17:30 18:30 Udalosti

Pon.
-

Bru
- - -

Aug
31.10. Aug/Jer Bru/Jer
Uto.

- Jer - Aug - Bru
01.11.
Str.

-
Aug

- -
Jer

-
02.11. Bru/Jer Aug/Bru Večerná sv. omša je pre deti

Štv.
-

Aug
- - -

Jer Spovedanie od 9:00 do 11:00

03.11. Bru/Jer Aug/Bru Adorácia do 20:00

Pia.
-

Bru
- - -

Aug Spovedanie od 9:00 do 11:00

04.11. Aug/Jer Bru/Jer
Sob.

-
Jer

- - -
Bru

05.11. Bru Aug
Ned. Jer

-
Jer Bru

-
Aug

06.11. - - - -

Vysvetlivky: sv. omša

spovedanie

Kňazi: Aug – br. Augustin P. Hlavina, OFM
Bru – br. Bruno P. Včela, OFM
Jer – br. Jeremiáš D. Kvaka, OFM


