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Slovo na úvod
SVÄTOSŤ.
Blížiaci sa sviatok Všetkých svätých nás má
inšpirovať k zamysleniu sa nad otázkou:
„Chcem sa stať svätým?“ V apoštolskom liste
Novo millennio ineunte svätý pápež Ján Pavol II. píše: „Pýtať sa katechumena: – Chceš
sa dať pokrstiť? – , znamená zároveň sa ho aj
pýtať, či sa chce stať svätým“ (NMI 31). Takže povolanie k svätosti nepatrí iba niektorým
vyvoleným osobám, ale svätým sa môže stať
každý pokrstený človek. Svätosť nie je nijaký
luxus či nejaká nadstavba kresťanského života. Je to povolanie každého veriaceho človeka viesť plnohodnotný každodenný život.
Svätosť, to je vec viery, ale nie hocijakej viery. Je to vec viery chápanej ako úplné
zverenie sa Komusi, kto nás má rád a ktorého
máme mať radi my. Svätý apoštol Pavol hovorí: „Viem, komu som uveril“ (2 Tim 1, 12).
Ďalej: svätosť je tiež vecou vernosti, ktorá
vyplýva z viery a túto vieru podporuje. Túto
vernosť hodnotám, ktoré sú uholným kameňom nového poriadku vo svete nazývanom
Božím kráľovstvom, ukázal Ježiš Kristus
v reči na vrchu. Podľa Apoštola národov sa
máme nepripodobňovať tomuto svetu, ale
premeniť sa obnovou zmýšľania, aby sme
vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé (porov. Rim 12, 2).
Jednoducho, náš život by mal byť svätou obetou, ktorá sa páči Bohu, čiže máme
konať svoje povinnosti z lásky, nie z donútenia.
Vykročiť na túto cestu vôbec nie je zložité, stačí

urobiť prvý krok. Boh nás stvoril na svoj obraz,
preto aj túžba žiť sväto by nám nemala byť ničím cudzím, keďže vychádza zo samotnej Božej
podstaty: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh,
som svätý!“ (Lv 19, 2), ako aj z našej vlastnej:
„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja
duša, Bože, túži za tebou“ (Ž 42, 2). Túto túžbu
po Bohu živom nedajme si zobrať ani v sebe
zničiť.
O. Kazimír OSPPE

Blahorečenie pápeža 20. storočia v roku 2014!

Po svätorečení Jána Pavla II. a Jána XXIII.
v apríli tohto roku sme sa tento mesiac dočkali
blahorečenia pápeža Pavla VI. (nar. 26. 9.
1897, zom. 6. 8. 1978), ktorý prevzal vedenie
Druhého vatikánskeho koncilu a úspešne ho
zavŕšil. Jeho pontifikát trval od 21. júna 1963
do 6. augusta 1978. Slávnosť blahorečenia
tohto pápeža sa uskutočnila pred niekoľkými
dňami, 19. októbra 2014 vo Vatikáne. Práve
v tento deň zároveň končila mimoriadna Biskupská synoda o rodine.
Treba povedať, že jednou z udalostí, ktorá
posunula dopredu priebeh procesu blahorečenia, ktorý sa začal v roku 1993, bolo potvrdenie zázraku uzdravenia počatého dieťaťa. K tejto nezvyčajnej udalosti došlo až
v roku 2001 v Kalifornii, kde mladej tehotnej

žene diagnostikovali závažné porušenie zdravotného stavu počatého dieťaťa. Keďže existovalo riziko poškodenia mozgu, lekári navrhli
matke podstúpiť potrat. Tá sa však rozhodla
dieťa donosiť a tehotenstvo zverila príhovoru
Pavla VI., ktorý v roku 1968 vydal pro-life encykliku Humanae vitae. Dieťa sa narodilo zdravé,
pričom ani po rokoch sa neprejavili žiadne následky rizikového tehotenstva. V decembri 2013
nevysvetliteľné uzdravenie dieťaťa potvrdila
lekárska komisia Kongregácie pre kauzy
svätých.
S novým blahoslaveným sú v istom
zmysle osobne previazaní aj obaja žijúci pápeži. V roku 1977 Pavol VI. menoval univerzitného
profesora Josepha Ratzingera za mníchovského arcibiskupa a krátko nato ho kreoval za kardinála. Pápež František zasa používa prsteň
z pozláteného striebra, ktorý bol vyrobený podľa modelu navrhnutého talianskym sochárom
Enricom Manfrinim pôvodne pre Pavla VI., ale
ktorý ho napokon nenosil. Pavol VI. sa totiž
rozhodol počas celého svojho pontifikátu nosiť
prsteň vyrobený pri príležitosti konania Druhého
vatikánskeho koncilu. Prsteň terajšieho pápeža
Františka zobrazuje apoštola Petra, pôvodne
rybára, držiaceho kľúče a z vnútornej strany je
jeho meno.
V súčasnosti prebiehajú procesy blahorečenia aj ďalších dvoch pápežov 20. storočia – Jána Pavla I., ktorý stál na čele Katolíckej
cirkvi len jeden mesiac, a Pia XII., ktorého hrdinské cnosti potvrdil aj Benedikt XVI. Stále sa
však čaká na potvrdenie zázraku.
Zdroj: Internet.

Veronika Fedorová

Slovo do svedomia
Mária musí byť prítomná na všetkých cestách každodenného života Cirkvi. Ona stojí po
boku každého človeka. Milujte Máriu, drahí bratia. Neprestávajte z tejto lásky čerpať silu
pre svoje srdcia.
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Sv. Ján Pavol II.

Svätý Ján Pavol II. a misie

Medailónik svätých
cirkvi a budoval mosty priateľstva medzi veriacimi v jedného Boha a ľuďmi dobrej vôle.
Počas svojho pontifikátu pápež Ján
Pavol II. uskutočnil 104 ciest mimo Talianska,
navštívil 129 rôznych krajín a oblastí, vykonal
146 ciest po Taliansku a 301 návštev
v rímskych farnostiach, strávil 822 dní (čo je
viac než dva roky a tri mesiace) mimo Vatikánu. Počas pápežských ciest precestoval spolu
1 247 613 km,
Predniesol viac ako 20 000 prejavov
zachytených na vyše 100 000 stranách, stretol
sa s viac ako 1 590 hlavami štátov či vlád, poskytol vyše 1 166 generálnych audiencií vo
Vatikáne, na ktorých sa zúčastnilo nad 17,64
miliónov osôb.
Jeho žiarivý učiteľský úrad nemal iný
cieľ, než vždy a všade hlásať Krista, jediného
Spasiteľa človeka.

16. októbra 1978 bol zvolený za pápeža a biskupa Ríma a prijal meno Ján Pavol II. Svojím
pastierskym srdcom, plne darovaným veci
Božieho kráľovstva, objímal celý svet.
Kristova láska ho viedla k tomu, aby
navštevoval rímske farnosti a aby zvestoval
evanjelium v každom prostredí. Ona bola hnacím motorom jeho nespočetných apoštolských
ciest na rozličné kontinenty, na ktoré sa podujal, aby veriacich posilnil vo viere v Krista, aby
potešil zarmútených a skleslých a tiež aby
priniesol posolstvo zmierenia medzi kresťanské Zdroj: Slawomir Oder, Prečo svätý.

Ľubica Sinčáková

Ešte raz október – ružencový mesiac
Október je mesiacom milosti pre
všetkých ruženčiarov. V ľudovom vyjadrení je
to ružencový mesiac. Pre naše bratstvo sv.
ruženca je to už ôsmy mesiac, čo sa riadime
novými pravidlami a postupne ich napĺňame
modlitbami posvätného ruženca v bazilike
a stretnutiami v prvú nedeľu v mesiaci.
Dňa 4. októbra sme sa zúčastnili na
8. púti ružencových bratstiev v Šaštíne. Že
táto púť sa uskutočnila v Jubilejnom roku
Sedembolestnej Panny Márie, bolo cítiť počas celého duchovného programu, v príhovoroch o. Melichara OP a zvlášť v homílii
Mons. Jozefa Haľka, pomocného biskupa
Bratislavskej arcidiecézy. Zúčastnené ružencové bratstvá dostali pamätnú listinu s pečaťou vyobrazenia piety – Sedembolestnej
Panny Márie, patrónky Slovenska, a ruženec
Sedembolestnej, ktoré nám venovalo Spoločenstvo Sedembolestnej Panny Márie.
Domov sme sa vracali s vedomím, že sme

naplnení milosťami, ktorými sme boli obdarovaní. Cestou späť sme sa zastavili na ďalšom
mariánskom pútnickom mieste, na Starých Horách, kde sme v modlitbách tiež prosili Matku
Božiu o ochranu.
Tento mesiac končíme účasťou na
stretnutí členov ružencových bratstiev, ktoré
sa uskutočnilo v Košiciach 25. októbra 2014
pri príležitosti 150 rokov RB pri kostole dominikánov v Košiciach a 20 rokov Dominikánskeho
mariánskeho centra. Hlavnou témou bola
„Minulosť a súčasnosť RB na Slovensku“.
Popri modlitbe posvätného ruženca bola aj
obnova sľubov – zverenie RB Panne Márii
a na záver slávnostnú sv. omšu celebroval J.
E. Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický
biskup.
V. Vejražková
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Dušičkové motívy v slovenskej poézii
Pamiatku Dušičiek ja svätím vlastne denne,
s tebou sa zhováram a ty ma láskou tešíš,
najnovšie vnukla si mi, že ma volá Ježiš.
Nuž idem teda pokorný a bez odporu
na toto sväté miesto, kde sa sladko dýcha.
A moja pieseň navždy, navždy bude tichá.
Angelus milosti nám z neba načiera,
a preto padá požehnaná rosa
aj na hroby, čo denne o ňu prosia.
Už mušky svätojánske neprídu,
november nemá rád ich hravé svetlá.
Len vytrvalá bázeň sviečok svieti tu,
s ktorou sa bolesť luny opäť stretla,
keď kondolovať došli slzy najmilších
s vencami, kyticami smútočnými.
Vrav, Bože, ktože opustených utíši,
keby si tu ty nebol medzi nimi,
keby sa neskvel tu tvoj obraz, známy kríž,
ktorý sme obsypali bolesťami...?

Za zomrelých sa pomodlime
my živí na zemi, ktorí jak voskovicu plameň
stravujeme krvácajúci knôt svojho telesna
a ku smrti tiež dozrievame:
Zmiluj sa nad nimi, ich duše, Pane, spas.
Za zomrelých sa pomodlime
my živí na zemi a za milosrdenstvo smrti:
Zmiluj sa nad nimi, ich duše, Pane, spas.
Zmiluj sa nad nimi a ochraňuj si nás.

Janko Silan

Ján Motulko

... a svetlo večné nech im svieti ...
prosby, ktoré sa týkali snáď nás, keď sa možno
strachovali o spásu našej duše. Lenže toto
dnes nestačí. Ani kvety, ani sviece, ani slzy
dnes nestačia. Dnes rozhoduje naša modlitba.
V tých prosbách k Bohu za ich večné odpočinutie sa prejaví najlepšie naša láska, vďaka, všetko čo im dlhujeme, čo sme povinní im dnes
preukázať.
Cintorín nech je pre nás predovšetkým
miestom nádeje na vzkriesenie a večný život
s Kristom. Nech je pre nás miestom, kde ku
svetlám na hroboch pridávame naše svetlo
viery v Kristovo a aj naše vzkriesenie, lebo všetky naše hroby raz budú také prázdne, ako je
prázdny Ježišov hrob.
Využime tieto novembrové dni predovšetkým na vrúcne modlitby za našich zomrelých. Keď im týmto pomôžeme k plnosti oslávenia, budú to spred Božej tváre vracať nám, keď
to budeme raz potrebovať my.

„Pozri sa na nebo a spočítaj hviezdy,
ak môžeš“(Gn 15, 5).
K svetlám hviezd na nebi sa v týchto
dňoch pridávajú nespočetné svetlá sviec svietiacich na cintorínoch sveta. Aj my prichádzame k hrobom našich drahých a pridávame
k množstvu svetiel tie naše.
Dnes si uvedomujeme veľkosť modlitby. Áno, môžeme sa nad hrobom našich drahých zastaviť, zaspomínať si, predstaviť si ich
tvár, ruky, oči, pripomenúť si ich slová, priania, Zdroj: www. homily-service.sk
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Ľubica S.

Prečo som na svete?
Keď som dala žiakom v triede otázku: „Kto chce ísť do neba?“, boli všetky ruky
hore. Ale keď som sa spýtala, kto chce byť
svätý, boli hore len dve ruky... Prečo? Či to
nie je tá istá otázka? Prečo sa dnešný človek
obáva, vyhýba sa či bojí slovíčka „svätý“? Či
sa nemáme všetci stať svätými?
Všetci pokrstení sú povolaní ku kresťanskej svätosti. Zmyslom nášho života je
zjednotiť sa v láske s Bohom, úplne zodpovedať jeho želaniam. „Byť svätý znamená
dovoliť Bohu, aby v nás žil svoj život,“ vysvetľuje blahoslavená Matka Tereza.
Každý človek si neraz sám sebe
kladie otázku: Kto som a prečo som tu, ako
sa dopracujem k naplneniu svojho života?
Kresťanská viera nám odpovedá: ...iba dosiahnutím svätosti sa človek stáva tým, na
čo ho Boh stvoril. Svätosť nie je nejaká ľudská dokonalosť, ale zjednotenie s Ježišom
Kristom. A to všetko je milosť – láskyplný
Boží dar, ktorý nás pozdvihuje k účasti na
jeho živote a robí nás schopnými konať
z lásky k nemu. O pár dní budeme sláviť
sviatok Všetkých svätých. K zamysleniu
o svätosti nám môžu pomôcť tri myšlienky
z kázne don Bosca, ktoré si vypočul mladučký Dominik Savio a stal sa veľkým svätým:
- Boh chce, aby sme sa všetci stali svätými.
- Stať sa svätým je vec ľahká, len ak chceš.
- Svätých čaká odmena v nebi, ale už aj tu
na zemi.
Svätí, to nie sú len tí kanonizovaní,
ale všetci oslávení v nebi. Malé deti, ľudia
všetkých povolaní a stavov, ktorí obstáli
v boji s pokušením, verní krstnému sľubu.
Nespočetní mladíci, dospelí, starci. Medzi
oslávenými sú aj naši priatelia, príbuzní,
bratia, sestry, rodičia, starí rodičia. Aká to
radosť už len spomenúť si na nich – a čo
bude vtedy, keď sa s nimi stretneme v nebi!
Pýtaš sa, ako sa stať svätým? Don Bosco
hovorí: „Už hneď po narodení Pán Boh nás
robí svätými, keď pri krste zmýva hriech

z duše a dáva nám milosť posväcujúcu. Zachovaj si túto milosť, chráň sa hriechu a budeš
svätý. Využívaj „pomôcky“ – sviatosti, najmä
sviatosť pokánia, svätú omšu a sväté prijímanie.“ A dodáva: „Buď veselý, radostný, so srdcom naplneným spokojnosťou, rob si svoje
každodenné práce, plň si svoje povinnosti náboženské i stavovské svedomito, z lásky k Bohu aj
keď to vyžaduje obetu. Rob dobro iným a získavaj duše pre Boha.“
Áno. Svätosť je jednoduchá, lebo je
ponížená. Byť chudobným v duchu, tichým,
milosrdným, čistým..., to sú jednoduché, ale
sväté veci. Svätosť je jednoduchá a prístupná,
ako je jednoduchý a prístupný život nášho Spasiteľa Ježiša Krista, Panny Márie a v konečnom
dôsledku aký má byť život každého opravdivého
kresťana. Pri pohľade na zástupy svätých všetkých vekov a všetkých stavov sa môžeme smelo spýtať: Je azda kresťanský život niečo malicherné, slabé? Naopak. Vo svojej jednoduchosti
je to niečo veľké, vznešené. Je to niečo také
veľké a vznešené, že si vyžaduje od nás odvahu. Odvahu ku svätosti. A tá nám, dnešným
kresťanom, najviac chýba...
Prečo som teda na svete? Aby som sa stal svätým!
Z prameňov Homílie, Káž Božie slovo a YUCAT
spracovala Anna Mydlová
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Bratské stretnutie slovenskej kváziprovincie pavlínov

Po tom, čo v posledných júnových dňoch bol
menovaný provinciálny prior P. Martin Lehončák OSPPE a rada kváziprovincie, na rad
prišlo stretnutie všetkých spolubratov po doživotných sľuboch. Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 15. a 16. októbra, bolo príležitosťou spoločne prežívať radosť z týchto nových skutočností a zároveň zamyslieť sa nad budúcim
smerovaním slovenskej kváziprovincie. Pred-

stavili sa pastoračné činnosti jednotlivých komunít a diskutovalo sa o najlepších možnostiach, ako našimi charizmami obohatiť veriacich, ktorým slúžime. Na stretnutí boli prítomní
dvaja generálni definítori – P. Mariusz Tabulski
OSPPE a P. Ryszard Bortkiewicz OSPPE –
ktorí nás svojimi slovami aj konkrétnymi radami povzbudili k odvážnej, jednotnej a efektívnej službe na Slovensku.
Bratské stretnutie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou v Bazilike minor Narodenia
Panny Márie vo Vranove nad Topľou.
O. Ondrej Kentoš OSPPE

Kto spieva, dvakrát sa modlí

Myslím, že nie jeden veriaci našej farnosti
si pri tomto citáte spomenie na detské hlásky
ozývajúce sa pravidelne každú stredu, hlasy
mladých, ktoré máte šancu počuť každý piatok, hlasy, ktoré vás mnohých sprevádzali pri
vašom „áno“ v ten najkrajší deň, hlas zboru
chváliaci Boha vždy v nedeľu. Áno, hádate
správne. Spev zboru Bambino Luci (Deti svetla) si pravdepodobne mnohí z vás už nevedia
od svätých omší odmyslieť. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou tejto farnosti. Veď napokon je
tu pre vás už dlhých, krásnych 31 rokov.
Teraz vám ponúkam krátku rekapituláciu:
Zbor vznikol pôvodne ako detské spoločenstvo pod vedením Ivety Habasovej. Odvtedy
sa vo vedení zboru vystriedali niekoľkí vedúci,
a to Lucka a Marek Tomkovi, Lucka a Martin
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Benkovi, Veronika Viňarská a Martin Buzáš,
ktorý spolu s Katkou Lehončákovou zbor vedie dodnes. Hlavnou aktivitou „Bambiňákov“ je
obohacovať sväté omše svojím spevom, no
zbor sa zúčastnil napríklad aj festivalu Lumen
v Trnave (1995), festivalu ALELUJA v Sabinove (1998, 1999). Má za sebou aj niekoľko
benefičných koncertov Dobrej noviny, ktorých
výťažok putoval do krajín tretieho sveta. Neodmysliteľnou súčasťou našej činnosti sú
každoročné vianočné koncerty, ktoré sa
v úžasnej atmosfére Vianoc tešia stále veľkej
účasti.
Nie je to len spev, čo zboristov spája,
ale predovšetkým puto spoločenstva. Puto,
o ktoré sa treba starať, ktoré treba pestovať.
A veru sa aj pestuje! Rôznymi výletmi alebo
napríklad aj „opekačkami“. V minulosti (ale aj
teraz) sa v zbore vytvorili mnohé silné priateľstvá pretrvávajúce dodnes. Takže čo všetko sa
skrýva pod názvom Bambino Luci? Mladí ľudia,
ktorí spevom chvália Boha. Spoločenstvo krásnych priateľstiev. Spoločne chvíle námahy, chvíle ťažšie a prekonávanie prekážok, chvíle radosti a hlavne veľa, veľa smiechu a zábavy.
Ak chceš spievať, nájsť si priateľov
alebo len jednoducho nevieš kam ísť, je tu pre
teba Zbor Bambino Luci.
Gabriela Holková

Oznamy — informácie
Dňa 16. 9. 2014 na púti seniorov boli v šaštínskej bazilike pútnikom rozdané putovné obrazy Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, aby tieto putovali po rodinách v slovenských
farnostiach, kde sa rodiny budú spoločne modliť ruženec k Sedembolestnej a zverovať svoje rodiny a celé Slovensko pod jej ochranu. Jeden takýto obraz je aj v našej farnosti.
* Výmena ružencových tajomstiev pre členov Živého ruženca na mesiac november sa uskutoční
v druhú novembrovú nedeľu, t. j. 9. 11. 2014 popoludní po pobožnosti sv. ruženca.
* Výdaj kalendárov na rok 2015 pre členov Spolku sv. Vojtecha bude v pondelok, utorok a stredu
po večernej sv. omši, vo štvrtok po poludňajšej sv. omši a v sobotu po večernej sv. omši. Kalendáre vydáva p. Viňarská – do 20. decembra 2014. Po tomto termíne neprevzaté kalendáre, podielová kniha a DVD budú ponúknuté ďalším farníkom, nečlenom SSV. Členský poplatok /kalendár,
podielová kniha a DVD s filmom/ je 5 eur.
* Ospravedlňujeme sa za nesprávne uvedené meno v AiB č. 20 pod textom Október – mesiac úcty
k starším. Uverejnené modlitby dodala p. M. Tabaková.
* Pro-life organizácia Fórum života aj tohto roku organizuje s podporou a požehnaním biskupov
Slovenska celoslovenskú akciu Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo
zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. K spomienke na tieto deti sa môžeme pripojiť symbolicky na Dušičky – 2. novembra večer zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením
v kruhu rodiny.
Na podporu aktivít zameraných na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny môžeme v našich
kostoloch, teda aj v našej bazilike, až do 2. novembra zakúpiť originálnu sviečku s logom tejto
kampane. Viac informácii o zapojení do projektu a možnosti podpory na: www.forumzivota.sk

Niektoré pamätné dni
24. 10. 1811 – narodil sa trnavský kanonik Šimon Klempa, prvý šéfredaktor Katolíckych novín,
predseda Spolku sv. Vojtecha.
27. 10. 1957 – pápež Pius XII. otvoril rozhlasovú stanicu Radio Vaticana.
27. 10. 1978 – zomrel ThDr. Emil Korba, náboženský spisovateľ, šéfredaktor Katolíckych novín,
Slova a Blahovistníka.
30. 10. 1954 – pred 60 rokmi zomrel ThDr. Jozef Špirko, profesor kánonického práva
a cirkevných dejín na Spišskej Kapitule, autor viacerých učebníc pre
poslucháčov teológie.
1.11. 1914 – pápež Benedikt XV. vydal encykliku Ad beatissimi apostolorum,
v ktorej poukázal na príčiny vojny (1. svet.) a vyzval národy na rokovanie.
1.11. 1950 – pápež Pius XII. ako vrúcny mariánsky ctiteľ definoval dogmu
o Nanebovzatí Panny Márie.
5. 11. 1837 – narodil sa Arnold Janssen, kňaz, zakladateľ Spoločnosti Božieho slova –
verbistov (+1909, sv. 1985).
5. 11. 1031 – pred 983 r. umrel sv. Imrich (sv. 1083).
7. 11. 1849 – pred 165 rokmi vyšlo v tlačiarni v Pešti 1. číslo Katolíckych novín.
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Z farskej matriky
KRSTY
Alžbeta Gogová,
Adam Košalko

POHREBY
Anna Senderáková (65)

OHLÁŠKY
Prvýkrát sa ohlasujú
Stanislav Kozlovský, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
a Jana Kozenková, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli
uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to prosím ohlási na farskom úrade.

HUMOR
- Pán Hrubeš, a kde máte toho svojho krásneho vlčiaka, čo s ním chodievate na prechádzky?
Už dlho som vás s ním nevidel.
- Ale, stratil sa mi.
- Tak dajte inzerát.
- To nemá cenu, on nevie čítať.

Kalendárium pripomína
26. 10.
28. 10.
1. 11.
2. 11.
3. 11.
4. 11.

– Ne: 30. nedeľa Cez rok
– Ut: Sv. Šimon a Júda, apoštoli; sviatok
– So: Všetkých svätých; slávnosť
– Ne: 31. nedeľa Cez rok; Spomienka na všetkých verných zosnulých – Dušičky
– Po: Sv. Martin de Porres, rehoľník; ľubovoľná spomienka
– Ut: Sv. Karol Boromejský, biskup; spomienka. Pred 450 rokmi založil v Miláne prvý
seminár.
5. 11. – St: Sv. Imrich, knieža; ľubovoľná spomienka
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