
30. nedeľa cez rok
(24. – 31. október 2021)

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

30. nedeľa cez rok

Za zdravie a BP pre rodinu Dziabovú
Za zdravie a BP pre Irenu

+ Gizela és Tivadar
Za farníkov 

+ Jozef a ostatní zosnulí z jeho rodiny

Po
6:30
16:30
17:30

 Sv. Maura, biskupa  
Ľubovoľná spomienka

+ Róbert a rodičia
 + Irena a Pavel

 A viszájok megszüntetésért a családban

Ut
6:30
16:30
17:30

+ z rod. Laščákovej a Pariadkovej
+ Ján

+ Olga  

St 6:30
16:30
17:30

Výročie posviacky
katedrálneho chrámu

Nanebovzatia Panny Márie
v Rožňave

Sviatok

+ súrodenci s rodinami
 Za zdravie a BP pre manželov Emíliu a

Gabriela
 + Frenk és Mária

Št
6:30
16:30
17:30

Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov

Sviatok 

+ Jozef Zorvan
+ Sabína, Juraj a rodičia

Kӧszӧnet az úrnak házasságunk 60 évéért

Pi 6:30
16:30
17:30

 

+ priatelia, susedia a známi
Za zdravie a BP pre Michaelu, Mareka, Annu,

Slávku a + Jaroslav a Ján
+ Ladislav, gyászmise

So
7:30
8:30
17:00

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

Za zdravie a BP pre rod. Sabovú a Polákovú
+ Štefan, Anna

+ Adolf, Katarína, Juraj a ich rodičov, starých
rodičov a deti

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

31. nedeľa cez rok

Sv. omša pre NEZAOČKOVANÝCH
+ Ladislav

+ Vas, Mihaly, Hegedűs család számara
Za farníkov 

Za zdravie a BP pre rodiny Boľfovú a
Ištokovičovú 

- Dnes vás srdečne pozývame na pobožnosť 16:00 h v slovenskom jazyku.   
- Dnešná nedeľa je v celej Cirkvi Misijnou nedeľou. Dnes je predpísaná zbierka na misie. Tento rok zo
zbierky budú podporené projekty v Keni. Za každý váš milodar vopred ďakujeme.    
-  Do  konca  roka  sú  všetky  sv.  omše  v slovenskom  jazyku  už  obsadené.  Na  nový  rok  začneme
zapisovať sv. omše v decembri, termín zapisovania vyhlásime. 
- Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
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- V utorok po sv. omši o 17:15 h vás srdečne pozývame na Biblický večer na faru.     
- 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 B. 
- Na tretiu októbrovú nedeľu sa pre potreby kostola vyzbieralo 779,01 Eur. Za každý váš milodar
úprimne ďakujeme.   
-  Budúci  týždeň  pokračujeme  v režime  sv.  omší,  tak  ako  doposiaľ.  Sv.  omše  budú  počas  týždňa
v     pondelok až sobota ráno a     v     pondelok až štvrtok večer v     režime   ZÁKLAD. V     piatok večer sv. omša  
za účasti detí, v     sobotu večer a     všetky v     nedeľu budú v     režime   OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný
covid).  Naviac je sv. omša  v nedeľu pre nezaočkovaných v režime  ZÁKLAD ráno o 6:30 h. Pri
všetkých sv. omšiach je potrebné pri vstupe vhodiť lístoček s menom a priezviskom a číslom telefónu,
ktorý si pripravte doma, prípadne kto si zabudne sú lístočky k dispozícii na stolíku. 
- O týždeň v noci  z 30. na 31. októbra, sa mení čas, prechádzame z letného na stredoeurópsky čas.
Hodiny si preto posúvame o 1 hodinu dozadu.  
- Jedným z troch kľúčových slov synody, ktorú vyhlásil  pápež František je:  spoločenstvo. V tomto
duchu  v našej  farnosti  vyvíjame  aktivitu  Duchovnej  adopcie  detí  pripravujúcich  sa  na  1.  sv.
prijímanie. V piatok  29.  októbra  prvoprijímajúce  deti  vložia  svoje  meno  s modlitbou  za  nich  do
košíka,  ktorý  prinesú  ako  obetný  dar.  Od  piatkovej  sv.  omše,  bude  košík  s menom dieťaťa  pred
oltárom. Z neho si náhodne v modlitbe k Duchu Svätému, aby to bolo jeho dielo, každý kto si chce
adoptovať prvoprijímajúceho vyberie 1 meno dieťaťa za ktoré sa bude denne modliť, až do slávnosti 1.
sv. prijímania a tak ho duchovne sprevádzať počas jeho prípravy. Mojou prosbou je, aby to neboli
rodičia, lebo tí sa majú modliť za svoje deti automaticky a denne, ale veriaci farnosti, ktorí ani nebudú
vedieť za ktoré dieťa sa modlia, ale duchovne ho budú modlitbou sprevádzať. Nech aj toto je jedna
z možností, ako budovať farské spoločenstvo vychádzajúc z poslania synody vyhlásenej Sv. Otcom
Františkom.  
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