Nedeľa Krista Kráľa
(21 – 28. november 2021)
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Sv. Cecílie, panny a
mučenice
Spomienka

Modlitbový večer
k úcte sv. Šarbela
Sv. Klimenta I., pápeža a
mučeníka
Ľubovoľná spomienka

Sv. Ondreja Dung-Laka,
kňaza, a spol. mučeníkov

+ rodičia Ján a Mária
+ Katalin
Za zdravie a BP pre rodinu
+ Jozef, Agnesa, Jozef, Vincent,
Katarína
+ Béla és Saliga család
Za zdravie a BP pre Jožka s rodinou

Spomienka

+ Imrich, Mária, Peter, Helena
Za Božiu pomoc a dobro pre Moniku a Milana
Za zdravie a BP pre rod. Križanovú

Sv. Kataríny
Alexandrijskej, panny
a mučenice

+ Štefan, Irena, Michal, Anna
+ Mária, Milan
Za zdravie a BP pre rodinu Martišovú

Ľubovoľná spomienka
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+ kňaz Karol a za nenarodené deti
+ Pavol a starí rodičia
+ Zoltán, Margit, Oliver
+ František, Oľga, Ján a rodičia
Za zdravie a BP pre Helenu
+ Jozef a Zlatka

+ Ernest, Vojtech, Mária, Vojtech, Tibor
+ z Monikinej rodiny a Milanovi známy
Za zdravie a BP pre rodinu

Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

1. adventná nedeľa

+ Mária, Peter
A plébánia hiveiért
Za zdravie, BP a dary DS pre Milana a Jolanu

+ Jozef Zorvan
+ Erzsébet és Sándor
Za farníkov
+ Emília, Mária, Irena, Jozef

- Dnes na 3. novembrovú nedeľu je zbierka pre potreby kostola. Za každý váš milodar úprimne ďaku jeme.
- Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
- Vo štvrtok poklona Oltárnej sviatosti bude od 11:00 h do 1. večernej sv. omše.
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- V piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu B.
- Od pondelka sa riadime novým covid automatom. Všetky sv. omše počas celého týždňa vrátane
nedele budú v režime OP, to znamená očkovaný alebo prekonaný 180 dní. Tým pádom ruším povinnosť sv. omší pre deti v piatok a sv. omša za účastí detí v piatok nebude do odvolania, keďže nezaočkované deti sa musia v kostole preukázať negatívnym testom, čo nie každý rodič si finančne môže dovoliť. V nedeľu budeme vysielať cez farský Facebook a YouTube kanál sv. omšu o 10:30 h z nášho kostola a o 12.00 h budeme potom pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní a nemôžu byť fyzicky na sv.
omši rozdávať sv. prijímanie v rámci individuálnej pastorácie v kostole tak, ako to bolo počas lockdownu. Keďže vychádzam v ústrety rodičom prvoprijímajúcich detí, samozrejme, že tie deti, ktoré sú zaočkované alebo prekonali covid alebo rodičia nemajú problém dať im urobiť test, budeme radi keď
budú na sv. omši v kostole. Tie ostatné deti, aby nemali pocit prázdnin od kostola, budú sa doma zúčastňovať sv. omše o 10:30 h, dnes ma každý internet, myslím si, že to nebude problém. V závere sv.
omše dostanú domácu úlohu na ktorú mi odpovedia buď sms alebo mailom do 12:00 h. Kontakt na
mňa máte na farskej stránke a mnohí ho aj majú. Prispôsobujeme sa tejto situácii a zároveň využívame
možnosti modernej doby.
- V súvislosti s novými nariadeniami rušíme sv. omšu o 16:00 h pre nezaočkovaných. Ranná sv.
omša naviac o 6:30 h ostáva. Ak nás bude viac ako je dovolené, tak potom pridám sv. omšu aj po obede, ale zatiaľ sme v režime 6:30 h, 7:30 h, 10:30 h a 17:00 h v slovenskom a 9:00 h v maďarskom jazyku.
- V pondelok 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.
- Na budúcu 1. adventnú nedeľu je predpísaná zbierka pre potreby diecéznej Charity.
- Na budúcu nedeľu budeme tak ako každý rok požehnávať adventné vence, ktoré si doneste so sebou
do kostola.
- Končíme liturgický rok a preto sa chcem poďakovať všetkým našim ženám, ktoré počas celého
roka upratujú náš kostol a udržiavajú ho v čistote. Chcem im zároveň túto moju vďaku vyjadriť aj
malým darčekom, preto ich prosím, aby prišli do sakristie.
- Na stolíku máte drevené adventné kalendáre pre deti, ktorý počas adventu postupným otváraním
okienok a spoločnou modlitbou doma v rodine, nakoniec na štedrý deň, budete mať celý betlehem.
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