
27. nedeľa cez rok 
(2. október – 9. október 2022)

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

27. nedeľa cez rok

Za ružencové bratstvo
+ Ferenc, Ferenc

K úcte Ducha Svätého
+ Alexander, Jozef, Mária a Irena

Po
6:30
16:30
17:30

Za dary DS pre rod. Džačarovú a Holubovú
+ Danka

 + Rácz Diana

Ut
6:30
16:30
17:30

Sv. Františka Assiského
Spomienka 

Za zdravie a BP pre P. Jozafáta
Za zdravie a BP pre veriacich, ktorí sa modlia

za život pred nemocnicou 
Maroš meggyógyulásáért

St
6:30
16:30
17:30

Sv. Faustíny Kowalskej,
panny

Ľubovoľná spomienka

+ Mária, Lukáč, Betka starí a prastarí rodičia
  Za zdravie a BP pre Ivana, Jarmilu, Michala,

Terezku
+ István

Št
6:30
16:30
17:30

Sv. Bruna, kňaza
Ľubovoľná spomienka

+ Vladimír a Jozef
+ Jozef Dluhoš, kňaz

 + Zoltán 

Pi 6:30
16:30
17:30

Ružencovej Panny Márie       
Spomienka

PRVÝ PIATOK 

+ Emília a Pavel Spodniak
Za požehnanie služobníkov, ktorí sa chodia

modliť pred nemocnicu 
Anetta, Michaela, Gabriela, Kristína, Martina,

Anna és Peter egészségéért

So
7:30
8:30
17:00

Preblahoslavenej Panny
Márie v sobotu

Spomienka

+ Peter, Mária, Jozef a rodičia
+ Mária Šuranyiová, 1. évforduló

+ Helena a František 

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

28. nedeľa cez rok

+ Ján, Mária, Anton
+ Ildikó és István 
+ Mária a Milan

+ František, Mária, Jozef, Juraj

- Dnes bude pobožnosť o 16:00 h v slovenskom jazyku.  
- Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
- Od pondelka sa mení poradie večerných sv. omší,  prvá je v slovenskom jazyku. Pred sv. omšou
o 16:00 h modlitba posvätného ruženca v rámci októbrovej pobožnosti.  
- V utorok po sv. omši o 17:15 h vás srdečne pozývame na biblický večer na faru. 
-  V utorok o 19:00 h vás  srdečne pozývame  na komorný koncert  v rámci  podujatia  42.  ročníka
Hudobnej jesene, ktorú organizuje kultúrne stredisko nášho mesta. Vstupné na koncert je 5 Eur. 
- 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 D. 

Vsdp. Rastislav Polák,  Rimavská Sobota 2022                            tel. č.:  fara  047/5631031, mobil 0917350290 



- Máme prvopiatkový týždeň, spovedáme pred a počas sv. omší, v piatok navštívime chorých doma. 
- V nedeľu 16. októbra začína v rožňavskej katedrále II. Rožňavská novéna, ktorej dni sú rozdelené
podľa dekanátov. Nám pripadol hneď 1. deň teda nedeľa 16. októbra 2022. Preto organizujeme autobus
s odchod o 7:30 h od pošty. Cena autobusu je 10 Eur. V katedrále bude modlitba sv. ruženca o 9:30 h
a potom sv.  omša,  ktorú bude celebrovať otec  biskup Mons.  Stanislav Stolárik a kázať  bude dekan
malohontského dekanátu Rastislav Polák. Po sv. omši zabezpečíme v Rožňave miesto, kde by sme si
mohli  zjesť obed z vlastných zásob,  prípadne vypiť čaj.  Následne by sme sa presunuli  do cukrárne
Piroška  na  námestí  Rožňavy  na  kávu  a po  nej,  by  sme  putovali  na  Rožňavskú  Kalváriu,  kde  sa
pomodlíme Krížovú cestu počas výstupu na Kalváriu modliac sa pri kaplnkách so zastaveniami. Práve
14. septembra na Kalvárii otec biskup požehnal zrekonštruovanú Zvonicu, z ktorej je aj magnetka, ktorú
si budete môcť zakúpiť. Kto má záujme, nech sa zapíše v sakristii kostola a hneď aj zaplatí cestovné.
S maďarskými veriacimi pôjdeme za tých istých podmienok v sobotu 22. októbra, kde dopoludnia bude
program novény v maďarskom jazyku. Taktiež sa môžete zapisovať aj na tento deň.      
-  V sobotu  8.  októbra  o 14:00  h  pozývame  všetkých  našich  miništrantov na  stretnutie  na  faru.
Povzbudzujeme aj nových záujemcov o miništrovanie, aby prišli  na stretnutie a začlenili sa do našej
miništrantskej rodiny. 
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