33. nedeľa cez rok
(15. – 22. november 2020)
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33. nedeľa cez rok
Sv. Margity Škótskej
Ľubovoľná spomienka

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky
Ľubovoľná spomienka

Výročie posviacky bazilík
sv. Petra a Pavla, apoštolov
Ľubovoľná spomienka

Za zdravie a BP pre Mirku
Egy adakozó szándékára
Poďakovanie Bohu za roky manželstva
Za zdravie a BP pre Lenku a jej rodičov
+ Lőrincz család
+ Mária
Za zdravie a BP pre Emíliu s rodinou
Egy adakozó szándékára
Za duše v očistci
Za zdravie a BP pre Lauru, Viktóriu a
Ladislava
+ Póór János
+ Pavol a Pavlína
Za zdravie a BP pre Hildu, Ladislava a
Maximiliána
+ Fekiács család
Za zdravie a BP pre Milana
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+ z rodín Vetrákovej a Resutíkovek, Jozef,
Jozef
+ József
Za farníkov
+ Július, Mária a Ľubka

Obetovanie Panny Márie
Spomienka

KRISTA KRÁĽA

+ Ján, Mária a ich deti
Egy adakozó szándékára
+ Ján, Ján, Anna, Milan
Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 20 rokov
života a prosba o požehnanie do ďalších rokov
+ Aranka és Ernő
Za farníkov
Za zdravie a BP pre rodinu Stehlíkovú

- Od pondelka môžeme prichádzať na sv. omšu do kostola a naplniť ho na 50%, čo v našom
prípade znamená, že sa vraciame do normálneho režimu.
- 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 C.
- V piatok pozývam našich mužov večer o 18:30 h na modlitbu sv. ruženca, po ktorej bude sv. omša.
Počas pandémie sme sa modlili štyri dni v týždni večer po skupinkách čiže spolu 20 mužov, teraz už
budeme mať spoločnú modlitbu raz v týždni v piatok večer, ktorú muži obetujú za seba a svoje rodiny,
za našu farnosť i skončenie epidémie.
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- V nedeľu Krista Kráľa bude novembrová zbierka pre potreby kostola.
- Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na
slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Počas celej nedele
budeme pred a počas všetkých sv. omší spovedať. V závere každej sv. omše pred vyloženou Oltárnou
sviatosťou budeme konať obnovu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
- Na budúcu nedeľu 22. deň v mesiaci vás pozývame na Modlitbový večer k úcte sv. Šarbela, ktorý
začíname modlitbou sv. ruženca o 16:15 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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