25. nedeľa cez rok
(18. – 25. september 2022)
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25. nedeľa cez rok
Sv. Januára, biskupa
a mučeníka

Za zdravie a BP pre Jolanu s rodinou
+ Éva
+ Mária, Janka, Ján, Ján
+ Danka

Ľubovoľná spomienka

+ Pavlína, Ondrej, Ján
Ferenc élő és megholt Hozzátártozóiért
Za zdravie a BP pre Patríciu a Annu

Sv. Andreja Kima
Taegona, kňaza,
Pavla Chonga Hasanga
a spoločníkov mučeníkov

Za duše v očistci
+ Végh és Bozó család
+ Imrich a rodičia

Spomienka
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Modlitbový večer k úcte
sv. Šarbela 17:15 h
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Poďakovanie Bohu za 50 rokov manželstva
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza Eleny a Jozefa a prosba o BP do ďalších rokov
Kylian Mária egészségéért
Spomienka
+ Ľubica, Peter, Elena

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

Sv. Matúša, apoštola a
evanjelistu
Sviatok

Preblahoslavenej Panny
Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

26. nedeľa cez rok

+ Karolína, 1. výročie
+ András
+ Ondrej, Jolana ich súrodenci a rodičia
Za zdravie a BP pre rod. Ferteovú, Telgarecovú
a Ferteovú
+ Kostolný József
Za zdravie a BP pre rod. Stehlíkovú,
Stehlíkovú a Révajovú

+ Ján, Mária a starí rodičia
+ Katalin
+ Elena, 1. výročie
+ František, rodičia a súrodenci
+ Pal
+ Margita a Ondrej
+ Martin a Dorota

- Dnes na 3. septembrovú nedeľu je zbierka pre potreby kostola. Za každý vás milodar vopred 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 pred sv. omšou vás pozývame na biblický večer na faru.
- Vo štvrtok poklona Oltárnej sviatosti bude od 11:00 h do 1. večernej sv. omše.
- Vo štvrtok 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,
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exorcizovanie soli, vody a oleja, poklona Oltárnej sviatosti, prosby a po požehnaní uctenie relikvií
a pomazanie olejom sv. Šarbela.
- V piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu B.
- Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň, pre našu
farnosť to bude streda. Ich obsahom bude: Poďakovanie za úrodu.
- Pozývame naše deti každý piatok na sv. omšu, ktorá je pripravená práve pre nich. Pripomíname,
že posledný termín zápisu deti na prípravu na 1. sv. prijímanie bude v piatok 23. septembra 2022 po sv.
omši vo farskej kancelárii. Po tomto termíne sa zaháji príprava stretnutiami na fare a nebude už možnosť
prihlásiť dieťa do tohtoročnej prípravy. Rodičia môžu zapísať dieťa, ktoré navštevuje 3. ročník ZŠ
a staršie. Dieťa musí navštevovať hodiny náboženstva minimálne 1 rok pred zápisom, teda nestačí, že sa
teraz v septembri zapísalo na hodiny náboženstva a predtým chodilo na etiku. Dieťa môže zapísať jedine
zákonný zástupca.
- Taktiež v našej farnosti prebieha zápis na prípravu k sv. birmovania. Na birmovku sa môžu prihlásiť
žiaci navštevujúci 8. ročník ZŠ a straší navštevujúci hodiny náboženstva v škole, minimálne 1 rok pred
zápisom. Nestačí, že sa prihlásili na náboženstvo len teraz v septembri. Prvú časť prihlášky si môžete
vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo stiahnuť a vytlačiť z farskej stránky. Kto bude mať všetko vyplnené,
nech prihlášku donesie v sobotu 24. septembra na sv. omšu o 17:00 h. Po tomto termíne už nebude možné
sa prihlásiť na prípravu. Prvé stretnutie všetkých prihlásených bude v sobotu 1. októbra na sv. omši
o 17:00 h.
- Kto má záujem z dospelých o prijatie akejkoľvek sviatosti, nech sa zahlási vo farskej kancelárii do
nedele 18. septembra 2022. Následne začnú mesačné stretnutia na fare.
- Na budúci piatok 23. septembra pozývame našich mládencov a mužov na modlitbové stretnutie, ktoré
začne o 19:00 h modlitbou sv. ruženca a následne sv. omša s príhovorom k mužom. Na stretnutí sa upresní
čas priateľského posedenia, ktoré pre mužov pripravujeme na druhý deň v sobotu.
- Na budúci týždeň v piatok 23. septembra budú mať maďarský veriaci duchovný program, preto bude sv.
omša v slovenskom jazyku za účastí detí posunutá na 18:00 h, aby ste zbytočne nečakali.
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