
Vsdp. Rastislav Polák,  Rimavská Sobota 2021                           tel. č.:  fara  047/5631031, mobil 0917350290  

Húsvét 7. vasárnapja 
 (2021. május  23. - 16.) 

Va 

6:30 

7:30 

9:00 

10:30 

15:00 

16:00 

17:00 

Húsvét 7. vasárnapja 

 

+ príbuzní 

 Za zdravie a BP pre Martina, Maximiliána, 

Ivana 

  + Gizella és Mária 

Za farníkov 

+ Ferenc és Ferenc 

Za zdravie a BP pre Andreu 

+ Dušan Tompoš 

Hé 

6:30 

16:30 

17:30 

 

Za zdravie a BP pre Ondreja 

 + Mihály család 

 Za zdravie a BP pre Katarínu s rodinou 

Ke 
6:30 

16:30 

17:30 

Szent I. János pápa és 

vértanú 
Nem kӧtelező emléknap 

+ Anna, Jozef a ich rodičia 

+ Bányová Zdena, 1. évforduló 

+ Irena, pohrebná 

Sze 
6:30 

16:30 

17:30 

 

+ Klárika 

+ Sándor, Júlia a Gyӧrgy 

+ Michal, Vavrinec  

Csü 
6:30 

16:30 

17:30 

Sienai Szent Bernardin 

áldozópap 
Nem kӧtelező emléknap 

+ Ján, Mária 

 + Mráz Márton 

 + Anton, Rozália 

Pé 

6:30 

16:30 

17:30 

Magallánes Szent Kristóf 

áldozópap és társai, 

vértnúk 
Nem kӧtelező emléknap 

+ Ján 

  + Ilona, Zoltán  

+ Zita a Karol 

Szo 
7:30 

8:30 

17:00 

 
Za zdravie a BP pre Žofiu 

 A papokért és új papi hivatásokért  

                               + Július   

Va 

6:30 

7:30 

9:00 

10:30 

15:00 

16:00 

17:00 

Pünkӧsdvasárnap 
Főünnep 

 

Za farníkov  

 Poďakovanie Bohu za 50 r. života rehoľnej 

sestričky Veroniky Komorovej 

  + Ernő és Aranka  

Za zdravie, BP a dary DS pre Grétu a Kamilu 

 

 

+ z rodiny Poršovej, Orgoványovej, Kostkovej 

a Sokolovej 

- A kórház előtt ezen a héten hétfőn és pénteken 8:00 órakor imádkozunk. 

- Pénteken 9:00 órakor a C csoportot kérem a templom takarítására.  
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- Ma van az Ötvenötödik Világnapja a társadalmi tömegtájékoztató eszközöknek. Ezért ma a 

katolikus médiákra van gyűjtés előírva. Minden adományt előre köszönünk. 

- Ma tizennégy órakor megáldjuk az új keresztet a Szabó-pusztán, melyet Zsámbok Ladislav 

javaslatára és segítségével állítottunk, aki elkészítette az alapot, a plébánia pedig megfizette a keresztet 

Jézus megfeszített testével. Ezúton is megköszönöm Lackonak, hogy megváltásunk és hitünk jelét 

autóval utazva mindig láthatjuk az út mellett. Egyúttal lelkesítem híveinket, akik városunk ezen részén 

laknak, hogy találjanak időt és teret az imádságra ezen keresztnél. Kedveseim, akik a Szabón laktok, ez 

a kereszt számotokra ne csak dísz legyen, de mindenek előtt a buzgóság és az oltalom forrása. 

- A következő héten szerdán, pénteken és szombaton Nyári kántornapok vannak. Plébániánknak egy 

nap kötelező, ez pénteken lesz. Ennek tartalma a Keresztények egységéért és a Lelki hivatásokért való 

könyörgés. 

- Kedden tizenöt órakor a temetői kápolnában szentmise lesz elhunyt Margit testvérünkért, akinek férje 

ezt a kápolnát építtette. 

- Szombaton, a hónap huszonkettedik napján Imaestre hívjuk a híveket Szent Sarbel 

tiszteletére, mely szentmisével kezdődik tizenhét órakor, ugyanis tizenhat órakor esküvő van. A 

rózsafüzér imádság a szentmise után lesz, valamint a megszokott program is, mint a tárgyak 

megáldása, a só víz és olaj exorcizálása, Szentségimádás, könyörgések, az áldás után pedig az ereklye 

tisztelete és Szent Sarbel olajával való megkenés. 

 


