4. veľkonočná nedeľa
(8. – 15. máj 2022)
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4. veľkonočná nedeľa

+ Martuška, Ján, Július, starí a prastarí rodičia
+ Irén és Gyula
Za zdravie a BP pre Jána 70 rokov života
+ Ladislav
+ Ladislav
Za zdravie a BP pre Mariána, Janku a Martina

Sv. Jána z Avily, kňaza
a učiteľa Cirkvi
Ľubovoľná spomienka

Bl. Sáry Salkaháziovej,
panny a mučenice
Ľubovoľná spomienka

Sv. Pankráca, mučeníka
Ľubovoľná spomienka

Preblahoslavenej Panny
Márie Fatimskej
Ľubovoľná spomienka

Sv. Mateja, apoštola
Sviatok

5. veľkonočná nedeľa

+ Ladislav
+ Berta és Erzsébet
+ Jozef
+ Ladislav
+ Béla, Malvin, Erzsébet és Mária
+ Jozef a Anna
+ Ladislav
Za zdravie a BP pre Katarínu a jej rodinu
+ Ladislav
+ Krisztián
+ Anna a Pavel
+ Ladislav
+ József és szüleiért
Za zdravie, BP a šťastný pôrod pre Emíliu
Za zdravie a BP pre Alexandra
+ Ferenc és Ferenc
+ Gizela Putnokiová
+ Ladislav

- Dnes popoludní pobožnosti nebudú, keďže máme o 15:00 h vybavené kino.
- Všetkých vás srdečne pozývame dnes o 15:00 h do nášho kina ORBIS na film Kryštof. Kryštof je
mladý budúci novic, ktorý žije na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia v komunite mníchov
v pohraničí a zdieľa s bratmi život v pravde. Kryštof utiekol do kláštora nielen pre svoju vieru v Boha,
ale aj pre konflikty s otcom a politické pomery po februárovom prevrate. Dej filmu sa odohráva na
pozadí skutočných udalostí – takzvanej Akcie K, keď v noci na 14. apríla 1950 ozbrojené zložky
komunistického režimu zlikvidovali mužské kláštory a mníchov zavreli do internačných táborov.
Vstupné pre dospelých je 5 Eur, deti, študenti a seniori 4 Eurá. Nájdime si čas a poďme spolu ako
farnosť si pozrieť dejinné udalosti, ktoré nám tento film chce priblížiť.
- Dnes je predpísaná zbierka na kňazský seminár. Za každý váš milodar vopred ďakujeme.
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- Pozývame vás k modlitbe za život pred našu nemocnicu tento týždeň v pondelok 8:00 h a v piatok
o 15:00 h.
- Keďže náš pán kaplán ide v utorok do Rožňavy na kaplánsku formáciu, preto tento týždeň bude
Biblický večer v STREDU pred večernou sv. omšou o 16:30 h. Všetci ste srdečne pozvaní.
- Vo štvrtok pozývame mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke do farskej škôlky na faru
v čase od 9:00 h do 12:00 h.
- 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 C.
- V mesiaci apríl obetovali na kostol Bohu známa 100 Eur, Peter Zajíc 150 Eur, Bohu známa 100 Eur.
Na farský účet poslali milodar: Radko Vysokai 10 Eur, Miroslav Slovák 50 Eur, Michaela Gembická
20 Eur, Marta Kántorová 20 Eur, Ľubica Polláková 100 Eur, Ernest Putnoki 10 Eur, Gabriel Szanto 50
Eur, Mária Jaššová z Rožňavy 4 Eur, Milan Adamčík 20 Eur, Mária Vargicová 5 Eur. Všetkým darcom
úprimne ďakujeme.
- Keďže je veľký záujem o púť do Medžugoria, začali sme napĺňať druhý autobus. Preto kto chce ísť
na púť do Medžugoria v auguste, môže sa prihlásiť so zálohou 100 Eur. Plagát s informáciami máte na
výveske kostola.
- Na budúcu tretiu májovú nedeľu, bude zbierka pre potreby kostola. Od pondelka začíname
s opravou veže a priečelia stavbou lešenia.
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