
2. adventná nedeľa 
(4. – 11. december 2022)

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

2. adventná nedeľa

Za ružencové bratstvo 
A plébánia hiveiért

K úcte Ducha Svätého
+ Danka

Po
6:30
16:30
17:30

+ Pavlína
Za zdravie a BP pre veriacich modliacich sa za

život pred nemocnicou 
+ Barnabás és Ágnes

Ut
6:30
16:30
17:30

Sv. Mikuláša, biskupa    
Ľubovoľná spomienka

+ Anna, pohrebná 
+ Mikuláš, Mikuláš

+ Krisztián 

St 6:30
16:30
17:30

Sv. Ambróza, biskupa
a učiteľa Cirkvi    

Spomienka
Večerné sv. omše 

zo slávnosti

+ Mária, Pavel a Paľko
+ Martin a Margita

+ Kovács Albína rózsafӧzértag

Št
6:30
13:00
16:30
18:00

Nepoškvrnené počatie
preblahoslavenej

Panny Márie
Slávnosť – Prikázaný sviatok

+ Ján, Pavlína, Ján
+ Andrea Bendová

+ Jozef, Mária, Ján, Katarína
+ Ernő és Irma

Pi 6:30
16:30
17:30

Sv. Jána Diega
Cuauhtlatoatzina    
Ľubovoľná spomienka

Za zdravie a BP pre Ivana, Máriu a Izabelku
Za zdravie a BP pre Mišku, Andreja, Leu a Elu

+ Tamás, és Katalin

So
6:00
8:30
17:00

RORÁTY 6:00 h
+ Dušan Tompoš

+ István, Maksi és Jarjabka család tagjaiért
+ Izabela

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

3. adventná nedeľa

+ Jolana a Elena 
+ István, Teréz és István 

Za zdravie a BP pre Grétku a Kamilu
Za zdravie a BP pre Radoslava a Rastislava 

s rodinami  
-  V dnešnú  2.  adventnú  nedeľu  a počas  celého  adventu  každú  nedeľu  vás  pozývame  na  spievané
nedeľné Vešpery ktoré budú o 16:30 h.    
- Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.
- V utorok po sv. omši o 17:15 h vás srdečne pozývame na Biblický večer na faru. 
-  Vo  štvrtok  máme cirkevne  prikázaný  sviatok,  slávnosť  Nepoškvrnené  počatie  preblahoslavenej
Panny Márie, povinnosť účasti na sv. omši je tak ako v nedeľu. Sv. omše budú tak ako počas týždňa
v slovenskom jazyku o 6:30 a 16:30 h a v maďarskom jazyku trochu neskôr ako je zvykom a to o 18:00
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h. Naviac bude sv. omša v slovenskom jazyku o 13:00 h mimoriadne pre pracovníkov detského domova,
ale samozrejme pre všetkých. Po nej bude poklona Oltárnej sviatosti do 16:20 h. V stredu večer sú sv.
omše už zo slávnosti.
- Vo štvrtok pozývame mamičky na materskej dovolenke so svojimi detičkami do Farskej škôlky od
9:00 h na faru. Stretnutia si organizujú samotné mamičky cez Facebook.     
- V piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu B. 
- Na 1. adventnú nedeľu sa pre potreby Diecéznej charity vyzbieralo 640 Eur. Za každý váš milodar
v mene charity úprimne Ďakujeme.  
-  Radi  by  sme  Vás  informovali,  že  Ministerstvom  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  boli  vytvorené
Bezplatné  dlhové  poradne  s cieľom pomôcť  ľuďom v ťažkej  finančnej  situácii,  ktorí  sa  nachádzajú
v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo s odborníkmi im pomôže pochopiť ich zložitú situáciu a nájsť
možnosti  jej  riešenia.  Dôležité  je,  že  poradenstvo  kvalifikovaných  dlhových  poradcov
je bezplatné. Dlhové  poradne  poskytujú  komplexné  poradenstvo,  ktoré  pozostáva  z  ekonomickej,
právnej aj psychologickej pomoci. Dlžníci tak majú možnosť riešiť svoju situáciu z rôznych pohľadov.
Dlhovú poradňu v Rimavskej Sobote nájdete na ulici Čerenčianska 22, vedľa Úradu práce.
-  V piatok  9.  decembra  2022  o 18:30  h  pozývame  našich  mužov  a mládencov  k modlitbe
posvätného ruženca a sv. omši, s príhovorom zameraným práve k nim.  
- V sobotu 10. decembra bude  ráno o 6:00 h Rorátna sv. omša pri sviečkach,  po jej skončení vás
srdečne pozývam na rannú kávu na faru.     
-  Pozývame všetkých rodičov našich birmovancov na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 10. 12. 2022
(sobota) o 17:00 h vo farskej pivnici. Vo farských oznamoch máte adresu na video pozvánku od tvorcov
programu "Vyvolený": https://www.youtube.com/watch?v=nxtCsR3uDyo&feature=youtu.be“, ktorá má
byť prípravou na toto stretnutie rodičov, preto vás prosíme, aby ste si ju doma pozreli. V oznamoch,
ktoré máte na farskom Facebooku alebo farskej stránke je priamo odkaz na ktorý kliknete a dostanete sa
priamo na video.   
-  V sobotu 10.  decembra 2022 o 14:00 h pripravujeme pre  naše  deti  Mikulášsky večierok v našej
pivnici. Vstupenky na večierok sme rozdávali v piatok po sv. omši. Prípadne, že niekto kvôli chorobe
nemohol prísť, tak nech príde za pánom kaplánom Ondrejom si vstupenku zobrať.  
-  Kto  má  doma  chorého  príbuzného  a chce,  aby  sme  ho  prišli  vyspovedať  pre  Vianočnými
sviatkami, prosím nahláste chorého v sakristii kostola. Spovedať chorých doma budeme v pondelok 19.
decembra 2022 dopoludnia. Tu sa nemyslia chorí, ktorých chodíme spovedať na 1. piatok.  
- Na budúcu 3 adventnú nedeľu pôjdeme s našimi deťmi na požehnanie koledníkov Dobrej noviny do
Poltára. Obetným darom budú teplé ponožky, ktoré potom organizátori pošlú deťom na Ukrajinu. Ak by
niekto z vás chcel poskytnúť teplé ponožky, nech ich do soboty večera donesie do sakristie kostola.
V nedeľu ich potom zoberieme do Poltára.   
- Na stolíku máte možnosť zakúpiť si diecézny stolový kalendár za 4 Eur. Nájdete v ňom fotografie zo
života našej diecézy. 
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