
25. nedeľa cez rok
(19. – 26. september 2021)

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

25. nedeľa cez rok

+ Ján
+ Mária 

Za farníkov
+ Tomáš, Júlia, Tomáš, Júlia

Po 6:30
16:30
17:30

 Sv. Andreja Kima
Taegona, kňaza, Pavla

Chonga Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov  

Spomienka

Za zdravie a BP pre vnukov
 + Pál

 Za zdravie, BP a dary DS pre Alexandra
a Aladára

Ut
6:30
16:30
17:30

 Sv. Matúša, apoštola a
evanjelistu  

Sviatok

+ Dušan, 1. výročie 
+ András

+ Ľudovít Novák, pohrebná

St
6:30
16:30
17:30

 Modlitbový večer k úcte
sv. Šarbela 17,15 h

Za zdravie a BP pre deti Martin, Marián
a Tibor

 + Sarkӧzy Július és Tatiana 
 Za požehnanie rodiny

Št
6:30
16:30

17:00!!!

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 
Spomienka 

Za zdravie a BP pre Margitu
A plébánia híveiért

   Za zdravie a BP pre Miroslava

Pi 6:30
16:30
17:30

+ František, rodičia a súrodenci
A Viktória, Hugo és Péter egészségéért

Za všetkých, ktorí sa modlia pred nemocnicou
za nenarodené deti

So
7:30
8:30
17:00

+ Zlatka a Gabriel Gembickí
+ Mária, Florián, Mária, Urban

Za zdravie a BP pre deti Martin, Marián
a Tibor 

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

26. nedeľa cez rok
+ Božena

+ Ferenc és Ferenc
Za zdravie a BP pre Grétu a Kamilu

+ Mikuláš, Anna, Emília

- Dnes tretiu septembrovú nedeľu je zbierka pre potreby nášho kostola. Za každý váš milodar úprimne
ďakujeme.  
- Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
- V utorok o 16:30 h vás srdečne pozývame na Biblický večer na faru.   
- V stredu 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,
exorcizovanie soli,  vody a oleja,  poklona Oltárnej sviatosti,  prosby a po požehnaní uctenie relikvií
a pomazanie olejom sv. Šarbela.    
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- Vo štvrtok vás srdečne pozývame na posledný koncert v rámci jesenných koncertov v našom kostole.
V rámci organového festivalu Ivana Sokola bude v našom kostole  vo štvrtok 23. septembra 2021
o 18:00  h  organový  koncert. Predstaví  sa  nám  organový  majster  Wolfgang  Čapek,  profesor  na
hudobnej  univerzite  vo  Viedni.  Na  plagáte  máte  síce  Adriana  Hoeka  z Holandska,  ale  ten  kvôli
pandemickým opatreniam nevie pricestovať. Vstupne na koncert je dobrovoľné. 
- V súvislosti  s koncertom sa mení program vo štvrtok, keďže potrebujeme mať kostol k dispozícii
k cvičeniu  preto  vo  štvrtok poklona  Oltárnej  sviatosti  NEBUDE!!!   Sv.  omše  budú  bez  kázne
o 16:30 h v maďarskom jazyku a v slovenskom jazyku bude skôr a     to o 17:00!!!!    
- V piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu A. 
- 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.  
- V piatok 24. septembra 2021 pozývame našich mužov a mládencov o 19:00 h na spoločnú modlitbu
sv. ruženca a sv. omšu s príhovorom zameraným k mužom. 
- Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu
nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na
Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť
na  bratov  a  sestry,  ktorí  majú  ťažkosti,  zostávajú  však  prehliadaní.  Problémy  Kuby  prehĺbila
celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre
nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí
rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď
sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú
zbierku na pomoc pre chudobných na Kube a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré
sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a
ďakujeme.
- Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy
Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s
nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za
ústretovosť  prezidentskej  kancelárii,  vláde  Slovenskej  republiky  i  miestnym  samosprávam.  Samozrejme,
ďakujeme organizátorom, architektom,  stavebníkom, kňazom, ktorí  chystali  liturgie,  autorom programov aj
všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne
hendikepovaným osobám.   Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a  ich  koordinátorom,
ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a
požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme
mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej
krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!

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


	25. nedeľa cez rok
	(19. – 26. september 2021)
	Ne
	Po
	Za zdravie, BP a dary DS pre Alexandra a Aladára

	Ut
	St
	Št
	Pi
	So
	Za zdravie a BP pre deti Martin, Marián a Tibor

	Ne

