24. nedeľa cez rok
(12. – 19. september 2021)
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24. nedeľa cez rok
Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka

Povýšenie sv. Kríža
Sviatok

7:30
9:00

Sedembolestnej Panny
Márie Patrónky Slovenska

6:30
16:30
17:30

Sv. Kornela, pápeža,
a Cypriána, biskupa,
mučeníkov

6:30
16:30
17:30

Sv. Róberta Bellarmína,
biskupa a učiteľa Cirkvi

7:30
8:30
17:00
7:30
9:00
10:30
17:00

Slavnosť

Spomienka

Ľubovoľná spomienka

+ Mária, Pavel, Mária, Pavel
+ Mária
Za zdravie, BP a dary DS pre Mareka
+ Jozef, Anna ich rodičia a súrodenci
+ Michal
+ Katalin
+ Mária, Mária, Mária
Za zdravie a BP pre Jolanu
+ Sándor és Anna
Za zdravie a BP pre rodinu Vojtkovú
1. + Blanka
2. Za zdravie a BP pre Jolanu a Miriam
s rodinou
+ Róbert, 1. évforduló
Za urovnanie vzťahov Ľudmily
+ Oto, Anna és Mihály
Za zdravie a BP pre Máriu
+ Ján
+ István és Jolán
Za zdr. a BP pre Zdenku s rodinou
+ Ondrej Machala
+ Éva
Za zdravie a BP pre rod. Nociarovú a Trnkovú

25. nedeľa cez rok

+ Ján
+ Mária
Za farníkov
+ Tomáš, Júlia, Tomáš, Júlia

- Dnešnú nedeľu 12. septembra o 16:00 h vás srdečne pozývame na koncert ôsmych operných
spevákov Danubius Octet Singers a hovoreného slova Idy Rapaičovej pod názvom MODLITBY
A PIESNE. Vstupné na koncert je dobrovoľné.
- Od pondelka sa modlíme deviatnik k sv. Šarbelovi.
- Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
- V tomto týždni v utorok Biblický večer NEBUDE!!!
- Za mesiac júl a august pre potreby kostola obetovali: Bohu známa 40 a 100 Eur, novomanželia
Ištokovičoví 100 Eur, Bohu známa 20, 30 a 50 Eur, novomanželia Petrigáčoví 50 Eur, Bohu známa 20, 50, 40,
50, 20 a 100 Eur. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.
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- V stredu máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Sv. omše budú o 7,30 h v slovenskom
jazyku a o 9,00 h v maďarskom jazyku. Ďalšia v slovenskom jazyku už nebude, aby ste mohli pozerať
priamy prenos sv. omše so Sv. Otcom Františkom zo Šaštína.
- 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.
- Budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň, pre našu
farnosť to bude piatok. Ich obsahom je: Poďakovanie za úrodu.
- Začali sme sv. omše za účastí detí. Tento týždeň prebiehal zápis detí na 1. sv. prijímanie. Ešte tento
týždeň tí rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na prípravu, nech dieťa prídu zapísať do farskej
kancelárie vo štvrtok a piatok v čase od 15:00 do 16:00 h alebo po sv. omši o 18:30 h. Dieťa musí byť
žiakom 3. ročníka ZŠ a starší, ktorý navštevuje hodiny náboženstva v škole minimálne jeden školský
rok pred zápisom. Po tomto termíne, už nebude možnosť zapísať dieťa na prípravu!!!
- V piatok 24. septembra 2021 o 19:00 h začneme prípravu dospelých na prijatie sviatostí krstu,
Eucharistie a birmovania. Kto má záujem sa pripravovať, nech sa zahlási u pána dekana alebo rovno
príde na stretnutie.
- Na budúcu tretiu septembrovú nedeľu bude zbierka pre potreby kostola.
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