
25. nedeľa cez rok
 (20. – 27. september 2020)

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

25. nedeľa cez rok

+ Milan, Mária 
+ Arpád

  
+ Etela, Irena, Jarmila a Šarlota

Po
6:30
16:30
17:30

Sv. Matúša, apoštola a
evanjelistu

Sviatok

Za duše v očistci
 András egészségéért

 + Matúš a Magdaléna, Matúš a Magdaléna

Ut
6:30
16:30
17:30

Modlitbový večer
k úcte sv. Šarbela

 + Zsuzsika, Mária és Dezső
Za zdravie a BP pre Milenu

St
6:30
16:30
17:30

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Spomienka

  Egy adakozó szándékára
 + Vladimír

Št
6:30
16:30
17:30

   Za uzdravenie rodových koreňov rodiny
Moncoľovej a za ich požehnanie

 + Alžbeta a Ján Ivanoví

Pi 6:30
16:30
17:30

Poďakovanie Bohu za 70 rokov života
  

 + Mária

So
7:30
8:30
17:00

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

 Za kňazov a nové kňazské povolania
Za farníkov  

+ František, Helena

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

26. nedeľa cez rok  

Poďakovanie za 70 rokov života
+ Pál

  Za tých čo sa zapojili do 40 dňovej reťaze
modlitieb a pôstu za kňazov

Za zdravie a BP pre Barborku a Zuzanu

- Dnes je modlitba Fatimského ruženca o 13:30 h.  
- Dnes na 3. septembrovú nedeľu je  zbierka pre potreby kostola. Za každý váš milodar úprimne
ďakujeme. 
- Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
- V utorok 22. deň v mesiaci vás pozývame na Modlitbový večer k úcte sv. Šarbela, ktorý začíname
modlitbou  sv.  ruženca  o 17:15  h  s pravidelným  programom,  sv.  omša,  požehnanie  predmetov,
exorcizovanie soli,  vody a oleja,  poklona Oltárnej sviatosti,  prosby a po požehnaní uctenie relikvií
a pomazanie olejom sv. Šarbela.    
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- Z dôvodu, že v utorok máme modlitbový večer k úcte sv. Šarbela, bude Biblický večer v pondelok
po sv. omši 18,15 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 C.  
- Na budúci piatok je posledná možnosť zapísať dieťa na prípravu na 1. sv. prijímanie. Treba prísť
s dieťaťom na sv. omšu o 17:30 po ktorej vo farskej kancelárii bude zápis. Dieťa musí navštevovať
hodiny náboženstva aspoň jeden rok pred zápisom, takže u tretiakov dieťa muselo navštevovať
hodiny náboženstva v škole aj v druhom ročníku. 
-  Dávame  do  pozornosti  začiatok prípravy  dospelých na  prijatie  akejkoľvek sviatosti, ako aj
prijatie do katolíckej Cirkvi, ak je dospelý krstený v inej kresťanskej Cirkvi. Prvé stretnutie bude
posledný piatok v mesiaci 25. septembra 2020 po sv. omši o 18:30 h na farskom úrade s dekanom.  
- V sobotu 26. septembra o 16:00 h pozývame všetkých birmovancov na stretnutie na faru. Účasť je
povinná.   
- V nedeľu 27. septembra o 16:00 h  vás srdečne  pozývame  na  organový koncert do nášho kostola.
Účinkuje Dominik Pawlik z Varšavy.
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