
12. NEDEĽA CEZ ROK
( 20. – 27. jún 2021)

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

12. nedeľa cez rok
 Za zdravie a BP pre Helenu, Eriku, Arbenta,
Žanetu, Dominika, Imricha, Helenu, Zuzku 

  + Tivadar és Aranka
 Za farníkov 

+ Erzsébet, Terézia és Zoltán
+ Pavel, Božena, Roman

Po
6:30
16:30
17:30

Sv. Alojza Gonzágu,
rehoľníka   
Spomienka

Za zdravie, BP a poďakovanie Bohu za 70 r.
života Pavla

 Za zdravie a BP pre Annu a Helenu
 Egy adakozó szándékára 

Ut
6:30
16:30
17:15

Modlitbový večer k úcte 
sv. Šarbela 17:15 h

+ Anna, Jarko a Martin

Za zdravie a BP rodiny Stehlíkovej

St
6:30
16:30
17:30

 Večerné sv. omše
z nasledujúcej slávnosti 

Za zdravie a BP pre Erika a Radku s rodinami
+ Ladislav a Mikuláš
+ Margita Olahová

Št
6:30
16:30
17:30

Narodenie sv. Jána
Krstiteľa 

Slávnosť

+ Milan a Mária
+Ján, Ján, Ján, Ján

   Egy adakozó szándékára 

Pi 6:30
16:30
17:30

Poďakovanie Bohu za dožitie 83 r. Valiky
  + Irena, Jozef a rodičia

+ Eva Oláhová, 1. évforduló

So
7:30
8:30
17:00

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka 

Za zdravie a BP pre Luciu

+ Irena, Valéria, Patrik

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

13. nedeľa cez rok
 Za zdravie a BP pre Ladislava, Ladislava a

Ladislava 
  + László és Éva

 Za farníkov 
Za zdravie a BP pre Ladislava, Barboru a

Zuzanu

- Dnes na 3. júnovú nedeľu je  zbierka pre potreby kostola.  Za každý váš milodar vopred úprimne
ďakujeme.  
- Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
- V utorok 22. deň v mesiaci vás pozývame na Modlitbový večer k úcte sv. Šarbela, ktorý začíname
modlitbou  sv.  ruženca  o 17:15  h  s pravidelným  programom,  sv.  omša,  požehnanie  predmetov,
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exorcizovanie soli,  vody a oleja,  poklona Oltárnej sviatosti,  prosby a po požehnaní uctenie relikvií
a pomazanie olejom sv. Šarbela.    
- 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 D. 
- V piatok pozývame našich mužov, otcov k spoločnej modlitbe so začiatkom o 18:30 h. 
- Na budúcu  nedeľu ruším sv. omšu o 15:00 h v maďarskom jazyku. Už bude len 1 v maďarskom
jazyku a to v riadnom čase o 9:00 h. 
- Aj tento rok máme na mestskom úrade v rámci participatívneho rozpočtu mesta podaný projekt na
organizovanie  koncertov s názvom: Hudba v sakrálnom a online  priestore.  Prosím,  aby ste  do
konca mesiaca júna zahlasovali za náš projekt a to buď osobne v podateľni mestského úradu alebo
elektronicky. Podrobné informácie máte na farskom Facebooku a farskej stránke. Ďakujem, že si nájde
čas pre dobrú vec. 
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