
26. nedeľa cez rok
 (27. september – 4 . október 2020)

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,
Ladislava

Po
6:30
16:30
17:30

Sv. Václava, mučeníka
Ľubovoľná spomienka 

K úcte Ducha Svätého
 Nővérünk egészségéért

 + Michal, Michal, Michal

Ut
6:30
16:30
17:30

Sv. Michala, Gabriela
a Rafaela, archanjelov

Sviatok 

+ Ján, Mária a ich rodičia
 Egy adakozó szándékára

+ Júlia a Jozef

St
6:30
16:30
17:30

Sv. Hieronyma, kňaza
a učiteľa Cirkvi

Spomienka

Poďakovanie Bohu za 30 rokov Ivany
  + István Gábor, gyászmise

 Za vnútorné uzdravenie Ildikó a Mirka a ich
dcéru Julinku

Št 6:30
16:30
17:30

Sv. Terézie od Dieťaťa
Ježiša (z Lisieux), panny

a učiteľky Cirkvi
Spomienka

Za zdravie a BP pre Vieru, deti a vnúčatá
   

 Egy adakozó szándékára

Pi 6:30
16:30
17:30

Svätých anjelov strážcov
Spomienka

+ Jozef a Mária
  Za farníkov

 + Tibor Szabó, gyászmise

So
7:00
9:00
17:00

FATIMSKÁ SOBOTA 

 Za Máriinu légiu
+ Oľga

+ Adolf, Katarína, Juraj a ich rodičia a starí
rodičia

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

27. nedeľa cez rok  

Za ružencové bratstvo
+ Ernő és Irma

  K úcte Ducha Svätého
+ Ján

- Dnešnú nedeľu vás srdečne pozývame o 16:00 h na organový koncert. Účinkuje Dominik Pawlik
z Varšavy (Poľsko). Dnes preto pobožnosti NEBUDÚ!!!  
- Na 3. septembrovú nedeľu sa pre potreby kostola vyzbieralo 739,92 Eur. Úprimne ďakujeme. 
- Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
- V utorok o 16:30 h vás srdečne pozývame na Biblický večer na faru. 
- Vo štvrtok poklona Oltárnej bude od 11:00 h do 1. večernej sv. omše.  
- V piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu D.  
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- Máme prvopiatkový týždeň spovedáme každý deň pred a počas sv. omší, v piatok navštívime chorých
doma. 
- Od štvrtku sa mení poradie večerných sv. omší, prvá je v slovenskom jazyku. 
- Vo štvrtok začíname  mariánsky mesiac október, ktorý je zvlášť mesiacom modlitby posvätného
ruženca. Povzbudzujeme vás k spoločnej modlitbe vo svojich rodinách. V kostole sa budeme modliť
spolu s kňazom v týždni o 16:00 h, sobotu 7:00 h a v nedeľu o 16:00h.    
- V piatok o 18:30 h pozývam a zároveň prosím, aby  prišiel jeden rodič našich birmovancov na
rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční v kostole.  
- Skúšanie birmovancov bude v sobotu o 16:00 h na fare. 
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