
5. NEDEĽA CEZ ROK
(5. – 12. február 2023)

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

5. nedeľa cez rok

Za ružencové bratstvo
Egy adakozó szándékára
K úcte Ducha Svätého 

Za zdravie a BP pre Ondreja s rodinou

Po
6:30
15:30
16:30

Sv. Pavla Mikiho
a spoločníkov, mučeníkov  

Spomienka

+ Mária, Juraj
+ Olinka és László, 1. évforduló 

+ rodičia, Marek

Ut
6:30
15:30
16:30

+ Mária, Marcelka
+ Béla és Mária

Za zdravie a BP pre Igora

St
6:30
15:30
16:30

Sv. Jozefíny Bakhity,
panny  

Ľubovoľná spomienka

Za zdravie a BP pre Jozefa s rodinou
+ Filka Klári, 1. évorduló

+ Mária 

Št
6:30
15:30
16:30

Za upevnenie manželského zväzku
+ István, Anna, Ferenc

Poďakovanie Bohu za dožitých 90 r. života

Pi 6:30
15:30
16:30

Sv. Školastiky, panny  
Spomienka

Za zdravie a BP pre Zuzanu s rodinou
+ Adriana és Martina

Za kňazov a nové kňazské povolania

So
7:30
8:30
17:00

Preblahoslavenej Panny
Márie

Ľubovoľná spomienka

+ Veronika Minárová
+ Béla és Júlia

Za zdravie a BP pre Zuzanu, Magdalénu a
Štefana

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

6. nedeľa cez rok

+ rodičia Mária a Július Tkáč
+ Smuda Atya

Poďakovanie Bohu za 80 rokov života Anny 
Za zdravie a BP pre Máriu

- Dnes na prvú nedeľu v mesiaci bude pobožnosť o 16:00 h.  
- V utorok o 17:15 h po sv. omši vás srdečne pozývame na Biblický večer na faru. 
- 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 B. 
-  Farský úrad organizuje  Farský ples v sobotu 11. februára 2023, ktorý bude  v kultúrnom dome
v Rimavských  Janovciach.  V cene  zlosovateľnej  vstupenky  je  miestnosť,  živá  hudba,  prípitok,
kompletná večera, káva, polnočná kapustnica a minerálka. Zvyšok si už každý podľa vlastnej potreby
donesie sám. Cena zlosovateľnej vstupenky je 20 Eur a hlavná výhra zo vstupeniek je Led televízia
v hodnote 449 Eur. Vstupenky na ples si môžete zakúpiť vo farskom  obchode Zdenka do štvrtka
večera!!! Počet vstupeniek je maximálne 120 momentálne je predaných 82 vstupeniek.  
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- Sv. otec František vyhlásil 8. február za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s
ľuďmi,  aby zdôraznil,  že  obete  potrebujú okrem najrôznejších iniciatív  pomoci  predovšetkým naše
modlitby. Tento deň je zároveň dňom liturgickej spomienky na svätú Jozefínu Bakhitu, otrokyňu zo
Sudánu, ktorá sa stala univerzálnou patrónkou všetkých obetí novodobého otroctva. Modlitbové pásmo
za  obete  obchodovania  s ľuďmi,  ktoré  obsahuje  aj  príbehy  a prosby  za  našich  klientov,  za-
znie dňa 8.2.2023 o 21:00 hod. vo vysielaní Rádia Lumen. Brožúrku modlitieb k sv. Jozefíne Bakhite, si
môžete zakúpiť na stolíku v kostole, ktorý je za prvými lavicami. 
- V mesiaci január obetovali pre potreby kostola: Bohu známa rodina 100 Eur; Bohu známy 100 Eur;
Bohu známa 100 Eur; Pástor Elvíra 50 Eur; Bohu známa 50 Eur. Na farský účet poslali: Milan Adamčík
30 Eur; Bohu známa 10 Eur, Mária Jaššová z Rožňavy 4 Eur. Všetkým darcom úprimne ďakujeme. 
-  V piatok  10.  februára  2023  o 18:00  h  pozývame  našich  mužov  a mládencov  k modlitbe
posvätného ruženca za svoje rodiny a manželstvá a sv. omši, s príhovorom zameraným práve k nim.  
-  V sobotu  11.  februára  2023  o 14:00 h  pozývame všetkých  našich  miništrantov  na  Miništrantské
stretnutie, ktoré bude v priestoroch farskej budovy.  
- Dávame do pozornosti rodičom prvoprijímajúcich detí, že  slávnosť 1. sv. prijímania bude v našej
farnosti v tomto roku v nedeľu 11. júna o 9:00 h v maďarskom o 11:00 h v slovenskom jazyku. 
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