
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA    
(9. – 16. máj 2021)

Ne
6:30
7:30
9:00
10:30
15:00
16:00
17:00

6. veľkonočná nedeľa

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

Po
6:30
16:30
17:30

+ Jozef, Mária, Peter
 

 + Anna, Július

Ut
6:30
16:30
17:30

 Bl. Sáry Salkaháziovej,
panny a mučenice 
Ľubovoľná spomienka

+ Július Juraštík

+ Emília, Pavel

St
6:30
16:30
17:30

Večerné sv. omše sú už zo
slávnosti

Za uzdravenie z covidu Edity

Za zdravie a BP pre Emu 

Št
6:30
11:00
16:30
18:00

NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA

Slávnosť – Prikázaný sviatok

 
 + rodičia Irena a Jozef 

a + bratia Dušan a Milan

Pi 6:30
16:30
17:30

Sv. Mateja, apoštola 
Sviatok   

+ Veronika, rodičia a súrodenci

So
7:30
8:30
17:00

Za zdravie a BP manželov 50r. Anna a Ľudovít
+ Cibuľa Gejza és Judita   

+ Mária

Ne
6:30
7:30
9:00
10:30
15:00
16:00
17:00

7. veľkonočná nedeľa

 Za zdravie a BP pre Martina, Maximiliána,
Ivana

  + Gizella és Mária
Za farníkov

+ Ferenc és Ferenc

+ Dušan Tompoš

- Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
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- Dnešná nedeľa je Dňom matiek. Myslíme na svoje mamy, ktoré nám darovali život, poďakujme im
za každú ich starostlivosť o nás a myslíme na nich vo svojich modlitbách a to nie len dnes. 
-  Minulú nedeľu sa  na  kňazský seminár  vyzbieralo 405 Eur.  Za každý váš  milodar  vám úprimne
ďakujeme, peniaze sme odoslali na biskupský úrad.  
- V tomto týždni máme v pondelok, utorok a stredu  Prosebné dni, ktorých obsahom je prosba za
úrodu. Záväzný je jeden deň, pre našu farnosť to bude pondelok. 
-  Vo štvrtok  máme cirkevne  prikázaný sviatok  slávnosť  Nanebovstúpenie  Pána. Sv.  omše  budú
v stredu večer zo slávnosti. Vo štvrtok v slovenskom jazyku 6,30 h, 11:00 h pre seniorov po sv. omši
vyloženie Oltárnej sviatosti a o 18:00h. V maďarskom jazyku o 16:30 h. Účasť na sv. omši je povinná
tak ako v nedeľu. 
- V piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu B. 
- Na budúcu 7. veľkonočnú nedeľu je predpísaná zbierka na katolícke masmédiá. 
-  Chcem  sa  veľmi  pekne  poďakovať  naším  ženám:  Kláre  Kóšikovej,  Eve  Fekiačovej  a Márii
Daňušovej, ktoré pre náš kostol darovali celú sadu oltárnych plachiet, ktoré máme práve na oltároch.
Najprv kúpili látku, ušili obrusy  a potom ich ručne vyšili. Milé dámy, sme vám všetci veľmi vďační,
zvlášť, že ide o ručnú prácu, na ktorej ste si dali tak veľmi záležať. Je to aj veľké svedectvo pre nás
ostatných,  že  ste  toľko  voľného  času  a úsilia  venovali  Bohu,  aby  ste  skrášli  Boží  dom  a nám
spríjemnili chvíle, ktoré tu spolu zdieľame.    
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