
19. nedeľa cez rok
 (9. – 16. august 2020)

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

19. nedeľa cez rok

+ Ján, Mária, Ján, Július 
+ Gábor

Za zdravie a BP pre Máriu Adwanovú
s rodinou, Nouha Al-Chami s rodinou, vodiča

autobusu Fádi Abu Šaakra s rodinou
a postihnutý Libanonsky ľud  

+ Štefan, Anna, Štefan, Katarína

Po
6:30
16:30
17:30

Sv. Vavrinca, diakona a
mučeníka 

Sviatok

Za zdravie a BP pre Jolku
 Za zdravie a BP pre Sofinku, Sabinku a ich

rodičov 
 Anna szándékára

Ut
6:30
16:30
17:30

Sv. Kláry, panny 
Spomienka

Za zdravie a BP pre vnučky s rodinami 
  Za zdravie a BP pre Zuzanu, Barborku a

Ladislava
Anna szándékára

St
6:30
16:30
17:30

Sv. Jany de Chantal,
rehoľníčky

Ľubovoľná spomienka

+ Elena, Martin, Milan
  Za zdravie a BP pre Darinku 

 Anna szándékára

Št 6:30
16:30
17:30

Sv. Ponciána, pápeža
a Hipolita, kňaza,

mučeníkov 
Ľubovoľná spomienka

+ Jozef, Mária
  + Mária, Anton
 + Jolán és József

Pi 6:30
16:30
17:30

Večerné sv. omše sú zo
slávnosti 

+ Jozef
  Za zdravie a BP pre Dávida

 

So
7:30
9:00
17:00

Nanebovzatie Panny
Márie

Slávnosť – Prikázaný sviatok

Za zdravie a BP pre Marcelu a Elenu
 + Szerénke

Poďakovanie Pánu Bohu za 50 r. manželstva

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

20. nedeľa cez rok 

+ Zuzana, Pavel, Ľubica, Vlasta
+ Gusztáv és Irma

Za farníkov
Za zdravie a BP pre Jolanu

- Dnes bude pobožnosť o 16:00 h v slovenskom jazyku. 
- Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu, v pondelok a piatok o 8:00 h.
- Od štvrtka 13. augusta sa modlíme deviatnik k sv. Šarbelovi.      
- Vo štvrtok poklona Oltárnej bude od 11:00 h do 1. večernej sv. omše.  
- V piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu A.  
- Niektorí pútnici, ale aj tí ktorí neboli s nami v Libanone pri sv. Šarbelovi, v súvislosti s katastrofou,
ktorá sa stala v Bejrúte, ma prosili, aby som vyhlásil zbierku pre Libanon. Kto chce pomôcť ľuďom
postihnutým v Bejrúte,  môže svoj  finančný dar vhodiť do krabice na to určenej  pri  sv.  Šarbelovi.
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Vyzbierané  peniaze  budú  doručené  cez  Slovenku  pani  Máriu  Adwanovú,  ktorá  nás  sprevádzala
v Libanone, ako aj  bola tlmočiť,  keď u nás bola pani Myrna zo Sýrie.  Ona potom rozdelí  peniaze
rodinám, ktoré to skutočne potrebujú.   
- V sobotu máme slávnosť cirkevne prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. V piatok večer
budú sv.  omše  už  zo slávnosti.  V sobotu  budú sv.  omše  v slovenskom jazyku o 7:30  h a 17:00 h
a v maďarskom jazyku o 9:00  h tak  ako v nedeľu.  V sobotu večer  je  sv.  omša  z Panny Márie  nie
z nedele. Účasť na sv. omši je povinná tak ako v nedeľu.  
- Ako farnosť sme sa zapojili do projektu knihy Rimavská Sobota a okolie nielen z neba. Priplatili
sme  si  a vydali  nám  knihu  šitú  na  mieru  pre  nás,  v ktorej  úvode  a závere  sú  naviac  strany
zachytávajúce život našej farnosti slovom a obrazom. Cena knihy je 20 Eur jej zakúpením prispejete 5-
timi eurami na reštaurovanie oltára. Knihu si môžete zakúpiť v kostole na stolíku alebo vo farskom
obchode Zdenka. Aby sme dosiahli takúto cenu museli sme objednať 260 ks, takže kníh je dosť. Je to
aj  veľmi  pekný  darček  k podarovaniu.  Kniha  je  v slovenskom  a anglickom  jazyku,  môj  príhovor
v úvode knihy ako aj celý text ohľadom našej farnosti je aj v maďarskom jazyku. Oficiálna predajná
cena knihy je 24,90 Eur, my ju predávame po 20 Eur. 
- Do vašej pozornosti  dávame  premiéru nového filmu FATIMA, ktorý bude v našom kine Orbis
premietaný v piatok 14. augusta o 19:00 h a v nedeľu 16. augusta o 19:30 h. Vstupné je 5 Eur. Svojou
účasťou na filme ukážme, že aj v našom meste žijú ľudia, ktorí majú záujem o hodnotné, kresťanské
filmy.     
- Na budúcu 3. augustovú nedeľu bude zbierka pre potreby kostola. 
- Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí boli hlasovať za náš projekt na mestskom úrade. Boli sme prvý
a dostaneme 3 000 Eur, ktoré sú určené na organizovanie kultúrnych podujatí v tomto roku.  
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