
7. veľkonočná nedeľa
 (24. – 31. máj 2020)

Ne 6:30
7:30
9:00
10:30
17:00

7. veľkonočná nedeľa

+ Anna, Jozef
+ Jozef, Mária, Jozef, Helena, Ján, Emília,

Helena
+ Ferenc

Poďakovanie Bohu za 60 rokov spoločného
života manželov Jána a Emílie Švanterovcov 

+ František a rodičia

Po
6:30
16:30
17:30

Sv. Bédu Ctihodného,
kňaza a učiteľa Cirkvi 

Ľubovoľná spomienka 

K úcte Ducha Svätého
 + András és Anna

 Za zdravie a BP pre manželov Máriu a Tibora  

Ut
6:30
16:30
17:30

 Sv. Filipa Neriho, kňaza 
Spomienka

+ rodičia Jozef a Helena
 + Sándor, Júlia és Gyӧrgy 

 + Alžbeta, pohrebná

St
6:30
16:30
17:30

Sv. Augustína
z Canterbury, biskupa 

Ľubovoľná spomienka

+ Pavol, Irena
+ Gyula és Anna

 + Mária, Michal a Zuzana

Št
6:30
16:30
17:30

Za zdravie a BP pre Františka s rodinou 
+ Anna és Gyula

Za zdravie BP pre Ivana a Maximiliána  

Pi 6:30
16:30
17:30

Sv. Pavla VI., pápeža 
Ľubovoľná spomienka

 + Klárika, Jozef, Michal
+ József és Ilona

 Za zdravie a BP pre Rolanda, Šanaju a Samka

So
7:30
8:30
17:00

Poďakovanie Bohu za uzdravenie Ivana
+ Mária 
+ Július

Ne
6:30
7:30
9:00
10:30
17:00

Zoslanie Ducha
Svätého
TURICE

Na úmysel darcu
+ Július, Marta, Ján a starí rodičia

+ Zoltán és Irma
Za farníkov 

+ Ján, Mária, Július, Ján a rodičia

- Dnes je 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov a pri sv. omši je predpísaná
zbierka na katolícke masmédiá.   
- V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú  Letné kántrové dni, záväzný je jeden deň. Pre našu
farnosť to bude piatok. Ich obsahom sú: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.  
- Pred nemocnicou sa v tomto týždni modlíme v pondelok a piatok o 8:00 h. 
- Vo štvrtok poklona Oltárnej bude od 11:00 h do 1. večernej sv. omše.  
- V piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu B.  
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- Na tretiu májovú nedeľu sa pre potreby kostola vyzbieralo 1 158,10 Eur. Za každý váš finančný dar
úprimne ďakujeme.    
- Na budúcu Turičnú nedeľu bude sv. omša o 10:30 h vysielaná v priamom prenose cez Tv Rimava. 
-  Povzbudzujeme  našich  birmovancov, aby  začali  prichádzať  v nedeľu  na  sv.  omšu,  nakoľko
v stretnutiach  zatiaľ  nepokračujeme.  Povzbudili  sme  ich  cez  facebook,  ale  odozva  je  slabá.  Ak
nebudeme vidieť záujem z ich strany, na sv. birmovania pôjdu len tí,  ktorí prejavujú záujem alebo
posunieme sv. birmovania na rok 2021. 
- To isté platí aj pre prvoprijímajúce deti. Sú deti, ktoré prichádzajú s rodičmi na sv. omšu od mala
a vie  si  predstaviť,  že  tieto  deti  by  mohli  ísť  na  sv.  prijímanie  koncom  júna.  Prosím  rodičov
prvoprijímajúcech  detí,  aby  prišli  na  sv.  omšu v piatok  o 17:30 h  a po  nej  bude  krátke  stretnutie
ohľadom prvého sv. prijímania. 
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