5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
(2. – 9. máj 2021)
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Za farníkov
Za ružencové bratstvo
+ Mária Pavellová
+ Martin
Za zdravie a BP pre Darinku
Za zdravie a BP pre Dušana pri oprerácii
+ Pavel, Mária, Pavel
+ Apolónia és Sándor
+ Helena a Matúš
+ Anna, Ján
+ Csank Irén, gyászmise
Za zdravie a BP pre Annu Balážovú
Za zdravie a BP pre Alexandra
+ Mila, rodičia a súrodenci
Za duše v očistci
+ Imrich a rodičia
Viliam 1. výročie
+ József
Za duše v očistci
+ Ján, Mária, Ján, Eva
+ József és Mária
+ Adolf, Katarína, Juraj, Mária, Daniel
Za farníkov
+ Mária Vysokaiová
+ Krisztián
Za zdravie, BP a dary DS pre Igora
+ rodičia Jozef a Alžbeta
Za zdravie a BP pre Janku a Martina

- Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
- Od pondelka sa mení poradie večerných sv. omší, 1. je v maďarskom jazyku.
- Máme prvopiatkový týždeň, spovedáme pred a počas sv. omší, v piatok navštívime chorých doma.
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- Vo štvrtok poklona Oltárnej sviatosti bude od 11:00 h do 1. večernej sv. omše.
- V piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu A. Ďakujem všetkým ženám, ktoré sa striedajú
pri upratovaní kostola a prosím aj mladšie ženy a chlapov, ktorí by chceli pomôcť. Momentálne máme
4 skupiny, ktoré sa po týždni striedajú. Prípadne, že by sa vytvorila skupina pracujúcich
a mládežníkov, môže byť upratovanie konkrétnej skupiny v piatok večer po sv. omši alebo v sobotu
ráno. Budeme veľmi vďační za každého jedného, ktorí sa zapojí do tejto farskej aktivity.
- Dnes je predpísaná zbierka na kňazský seminár. Za každý váš milodar vopred Pán Boh zaplať!
- Pri príležitosti 900 jubilea založenia Rádu premonštrátov, bude v sobotu 8. mája v opátskom chráme
sv. Jána Krstiteľa v Jasove diecézna púť. Program, ktorý máte na výveske vo vchode kostola, ale aj na
našej farskej stránke, začína o 9:00 h. Doprava je individuálna, fara v tejto dobe neorganizuje žiaden
autobus. Kvôli nahláseniu pútnikov, prosím, aby ste nám do utorka dali info, nakoľko máme za farnosť
nahlásiť počet pútnikov.
- Dnešnou nedeľou končíme prenos sv. omší cez farský Facebook a YouTube kanál, preto sa chcem
veľmi pekne poďakovať všetkým chlapcom, hlavne Tomášovi Matúškovi, ktorý je hlavný technik
a potom aj jeho pomocníkom najskôr Dávidovi Stehlíkovi a neskôr Jožkovi Haninčíkovi. Toto moje
poďakovanie chlapci je aj za tých všetkých veriacich, ktorí sa spájali s nami pri sv. omšiach. Ďakujem
vám, že ste počas pandémie boli ochotný takýmto technickým spôsobom zabezpečiť prenos sv. omší
veriacim doma.
- Hore na chór sme umiestnili pokladničku na zvonček, keďže máme aj starších kostolníkov a je už im
zaťažko ísť na chór vyberať peniaze. Preto svoj milodar vhadzujte na chóre do tejto pokladničky.
- Vstúpili sme do mariánskeho mesiaca máj, prosím ženy, aby po modlitbe sv. ruženca pred sv.
omšou sa pomodlili aj Loretánske litánie a modlitbu pri májovej pobožnosti.
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