34. nedeľa cez rok
NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME
(20. – 27. november 2022)
Za zdravie a BP pre Hildu, Ladislava a
Maximiliána
+ Zoltán, Margit, Oliver
Za zdravie a BP pre všetkých z rodiny
Martišovej
+ Anna a Štefan
+ Anna a Július Sýkoroví
+ Géza és szülei
Za zdravie a BP pre Jaroslava a Dušana
s rodinami
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Sv. Ondreja Dung-Laka,
kňaza, a spoločníkov,
mučeníkov
Spomienka

+ z rodín Vančíkovej, Pálovej, Trnavskej a
Minárovej
+ Valéria és Jenő
Za zdravie BP pre Jozefa s rodinou
+ Jolana
Isten áldásáért, egészségéért József és családja,
Zsuszana és családja részére
+ z rodín Dirbákovej, Zdechovanovej a
Bitalovej
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Sv. Kataríny
Alexandrijskej,
panny a mučenice

Za zdravie a BP pre Katarínu a Katku
+ Varga Jolán és a Tőke család
Za duše v očistci
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Obetovanie
preblahoslavenej Panny
Márie
Spomienka

Sv. Cecílie, panny a
mučenice
Spomienka

Modlitbový večer k úcte
sv. Šarbela 17:15 h

Ľubovoľná spomienka

Ľubovoľná spomienka

Preblahoslavenej Panny
Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka

1. adventná nedeľa

+ Ján, Mária s rodinou
+ Varga család
Za zdravie a BP rodiny

+ Mária, Peter
+ Balog Katalin
Za zdravie a BP pre Máriu, Milana, Jozefa,
Vladimíra, Miladu a + Jozef
Za zdravie a BP pre Milana s rodinou
+ Erzsébet
+ Júlia, Emília, Juraj, Danka
Za zdravie, BP a dary DS pre Milana Jolanu

- Dnes vás srdečne pozývame na osobitnú pobožnosť o 15:00 h v maďarskom a o 16:00 h slovenskom
jazyku určenú na dnešnú nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme, pri ktorej za obvyklých
podmienok môžeme získať úplné odpustky.
- Dnes na tretiu novembrovú nedeľu je zbierka pre potreby kostola. Všetkým darcom úprimne
ďakujeme.
- Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
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- V utorok keďže máme Modlitbový večer k úcte sv. Šarbela, Biblický večer NEBUDE!!!
- V utorok 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.
- 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.
- Naša farnosť sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej akcie koledovania Dobrej noviny počas
Vianoc. Je to aktivita pod záštitou hnutia eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Detí, ktoré sa
chcú zapojiť do tejto Vianočnej aktivity, nech si prídu vyzdvihnúť prihlášku do sakristie, kde budú
všetky informácie ohľadom koledovania. Prvé stretnutie detí bude v piatok 25. novembra o 16:30 h na
fare.
- V piatok 25. novembra 2022 o 18:30 h pozývame našich mužov a mládencov k modlitbe
posvätného ruženca a sv. omši, v ktorej príhovor bude tematicky zameraný k mužom.
- Na budúcu 1. adventnú nedeľu budeme pri každej sv. omši požehnávať adventné vence, ktoré si
z domu prineste na požehnanie. Nech každá rodina našej farnosti má doma požehnaný adventný veniec
a nech sa okolo neho denne zhromažďuje na spoločnej modlitbe.
- Na budúcu 1. adventnú nedeľu je predpísaná jesenná zbierka pre potreby charity, ktorá pôsobí na
mnohých miestach našej diecézy.
- Naša farnosť sa znova zapojí do Tesco zbierky, ktorá je organizovaná v rámci celého Slovenska
v nákupných centrách Tesco pod záštitou Slovenskej katolíckej charity. Ide o zbierku hlavne potravín
a drogérie, ktoré sa po skončení zbierky rozdajú sociálne slabším rodinám, ale aj starým ľuďom, hlavne
ak žijú sami. Už sme to robili v našej farnosti, ide o to, aby sme v dňoch štvrtok až nedeľa 24. až 27.
novembra 2022 pomohli byť fyzicky prítomní na mieste, kde ľudia môžu darovať z nakúpených
potravín. V Tescu sme po dvaja a dve hodiny. Preto tí, ktorí sa chcete zapojiť do tejto našej aktivity,
príďte prosím zapísať sa do sakristie na konkrétny deň a čas. Nie je hanbou pomáhať tým, ktorí to
potrebujú, práve naopak. Vopred ďakujeme sa vašu službu dobrovoľníka pri tejto Tesco zbierke.
- Chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a pomohli pri
organizovaní Celodiecézneho stretnutia mladých našej diecézy, ktoré bolo včera v sobotu v našej
farnosti. Taktiež všetkým, ktorí napiekli koláče pre mladých. Ešte raz veľká vďaka.
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