KRISTA KRÁĽA
(22. – 29. november 2020)
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KRISTA KRÁĽA
Sv. Klementa I., pápeža a
mučeníka
Ľubovoľná spomienka

Sv. Ondreja Dung-Laka,
kňaza a spol., mučeníkov

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
+ Jozef, Agnesa, Jozef
+ Mária Bariová, gyászmise
Za zdravie a BP pre Jozefa s rodinou

Spomienka

+ Peter, Helena, Imrich
+ Zsuzsa, Mária és Dezső
+ Alexander, Margita, Ondrej, Júlia, Jozef

Sv. Kataríny
Alexandrijskej,
panny a mučenice

+ Štefan, Irena, Michal, Anna
+ Katalin
Za zdravie a BP pre Žanetu

Ľubovoľná spomienka

+ Vincent, Katarína a svatovci
+ Helena Dávidová
+ Pavol, Mária, Pavol
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+ Mária, Peter
+ Karoly és Katalin
+ Juraj, Agnesa, Juraj
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Za kňazov a kňazské povolania
+ Vrestiak család
+ Ondrej, Emília a Milan

1. adventná nedeľa

Za farníkov
+ Erzsébet és Sándor
+ Anna, Oľga, Ján, František
+ Jozef, Antónia, Pavol

- Dnes v nedeľu Krista Kráľa je novembrová zbierka pre potreby kostola. Za každý váš milodar
úprimne ďakujeme.
- Dnes 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.
- 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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- 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.
- Na budúcu 1. adventnú nedeľu je predpísaná jesenná zbierka pre potreby diecéznej charity. Jej
činnosť je závislá aj od jarnej a jesennej zbierky, ktorá sa koná v celej diecéze.
- Na budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence, ktoré si z domu
doneste do kostola na požehnanie.
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