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33. nedeľa v období cez rok 
 (17. – 24. november 2019) 

Ne 

7:30 

9:00 

10:30 

17:00 

33. nedeľa cez rok 

Za zdravie a BP pre Lenku a rodičov  

+ Erzsébet és Imre  

 Za farníkov 

Za obrátenie a BP pre Róberta s rodinou 

Po 

6:30 

16:30 

17:30 

Výročie posviacky bazilík 

sv. Petra a sv. Pavla, 

apoštolov 
Ľubovoľná spomienka 

Za zdravie a BP pre Radoslava s rodinou  

A Kisgergely és a Csutor család elhúnyt 

tagjaiért 

Za zdravie a BP pre Jozefa 

Ut 
6:30 

16:30 

17:30 

 

Za zdravie a BP pre Lauru, Viktóriu a 

Ladislava 

+ Póor család 

+ Igor 

St 

6:30 

16:30 

17:30 

 

Poďakovanie Bohu za dožitých 70 r. Márie 

+ Lőrinc család 

Za zdravie a BP pre rodinu Vladimíra 

Št 

6:30 

16:30 

17:30 

Obetovanie Panny Márie 
Spomienka 

Za zdravie a BP pre Ladislava a Hildu 

+ András 

 + Anna, Margita, Emil 

Pi 

6:30 

16:30 

17:30 

Modlitbový večer  

k úcte sv. Šarbela  

+ Ján a + z rodiny 

+ Ferenc 

 Za zdravie a BP pre Jozefa s rodinou  

So 

7:30 

8:30 

17:00 

Panny Márie v sobotu 
Ľubovoľná spomienka 

Za zdravie a BP pre Jána s rodinou a Máriu 

+ József és Rozália 

+ Peter 

Ne 

7:30 

9:00 

10:30 

17:00 

Nedeľa Krista Kráľa 

Za zdravie a BP pre Jolanu, Milana, Annu 

a rodinu Potaneckú  

+ Aranka és Ernő 

 +Anna, Ján a za uzdravenie Moniky  

+ Ján, Anna a ich rodičia  

- Dnes vás pozývame k modlitbe spievaných vešpier o 16:30 h.  

- Pred nemocnicou sa v tomto týždni modlíme v pondelok a piatok o 15:00 h.  
- V tomto týždni vás srdečne pozývame na Biblický večer na faru v pondelok o 16:30 h.  

- Vo štvrtok bude poklona Oltárnej sviatosti od 11:00 h do 1. večernej sv. omše.   

- Vo štvrtok pozývame mamičky na materskej dovolenke do farskej škôlky od 9.00 h.  

- Vo piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu C.  
- V piatok 22. deň v mesiaci máme modlitbový večer k úcte sv. Šarbela so začiatkom o 17:15 h. 

Začíname modlitbou posvätného ruženca, sv. omšou v závere ktorej požehnám náboženské predmety 
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a exorcizujem olej, vodu a soľ. Po nej nasleduje poklona Oltárnej sviatosti, prosby k sv. Šarbelovi, 

uctenie relikvie sv. Šarbela a pomazanie olejom sv. Šarbela.   
- Keďže v piatok máme modlitbový večer k úcte sv. Šarbela, prvoprijímajúce deti nebudú mať stretnutie 

a sv. omša je dobrovoľná. V piatok 29. novembra pozývam rodičov prvoprijímajúcich detí na 

rodičovské stretnutie o 16:30 h do farskej pivnice. Účasť na stretnutí jedného rodiča je povinná. 

Rodičov prosím, aby doniesli podpisovátko sv. omší svojich detí ku kontrole.    

- Aj tento rok v čase štvrtok až sobotu 21. až 23. novembra 2019 bude prebiehať potravinová zbierka 

v Tescu. Ako po minulé roky aj teraz potrebujeme dobrovoľníkov. Kto chce pomôcť dobrej veci a môže 

ísť na 2 hodiny k zbierke, nech sa zapíše v sakristii. Vopred ďakujeme. Aj tento rok chceme pomôcť 

chudobným rodinám.    

- Dnes na tretiu novembrovú nedeľu je zbierka pre potreby kostola. Za každý váš milodar vopred 

ďakujeme.   

- Na budúcu sobotu 23. novembra 2019 o 18:00 pozývame všetkých našich mužov na farský mužský 

bowling do bowlingového centra za ekonomickou školou. Zídeme sa v bowling centre o 17:50 h. 

- V termíne 20. až 26. apríla 2020 ponúkame pútnický zájazd Fatima – Santiago de Compostela - 

Coimbra – Lisabon s odletom z Budapešti. Podrobný program máte na výveske kostola a farskej stránke. 

Putovať budeme s CK TRINITY z Košíc. Kto má záujem o púť, prihlásiť sa a zaplatiť zálohu 300 eur je 
potrebne do konca novembra. Cena púte je 610 Eur.     

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


