Rímskokatolícka farnosť Kostolná pri Dunaji

8:00 (M)
9:30 (M)
11:00 (S)

----

Hrubý Šúr
Kostolná p. D.
Kostolná p. D.

----

Za  Jána Pápayho, rodičov a súrodencov
Za  Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca
Za  otca Bohuša a babku Annu

----

17:00 (M)

Kostolná p. D.

Za  Vendelína Szikharta, manželku Matildu a príbuzných

17:00 (M)

Hrubý Šúr

Z vďačnosti ku cti Panny Márie Pomocnici

17:00 (M)

Kostolná p. D.

Za  Štefana Mucsku, manželku Máriu a príbuzných

17:00 (M)
18:00 (M)

Kostolná p. D.
Hrubý Šúr

Za  Ladislava Csenkeyho, manželku Alžbetu a príbuzných
Za  rodičov a starých rodičov

17:00 (S-M)

Hrubá Borša

Za  Alexandra Vlahyho a manželku Valériu

8:00 (M)

Hrubý Šúr

Za  Gejzu Karácsonya, manželku Agnesu a ich rodičov

9:30 (M)

Kostolná p. D.

Za veriacich

11:00 (S)

Kostolná p. D.

Za  Františka Cepišáka (5. výr.)

Rímskokatolícka cirkev, Kostolná pri Dunaji 16, 903 01 Senec, internet: www.kostolna.fara.sk
Farnosť spravuje: Mgr. Pavol Gajdoš, farár, tel. kontakt: 0902/359859, email: pal@szm.sk

Római Katolikus Egyházközség, Egyházfa

8:00 (M)
9:30 (M)
11:00 (Sz)

Hegysúr
Egyházfa
Egyházfa

 Pápay Jánosért, szüleiért és testvéreiért
 Mons. Paxy László lelkiatyáért
 Bohušért és Annáért

----

----

----

17:00 (M)

Egyházfa

 Szikhart Vendelért, neje, Matildért és családtagokért

17:00 (M)

Hegysúr

Segítő Szűz Mária tiszteletére hálából a járvány megszűnéséért

17:00 (M)

Egyházfa

 Mucska Istvánért, neje, Máriáért és családtagokért

17:00 (M)
18:00 (M)

Egyházfa
Hegysúr

 Csenkey Lászlóért, neje, Erzsébetért és családtagokért
 szülőkért és nagyszülőkért

17:00 (Sz-M)

Nagyborsa

 Vlahy Sándorért és neje, Valériáért

8:00 (M)

Hegysúr

 Karácsony Gézáért, neje, Ágnesért és szülőkért

9:30 (M)

Egyházfa

Hívekért

11:00 (Sz)

Egyházfa

 Cepišák Ferencért (5. évf.)

Római katolikus egyház, Egyházfa 16, 903 01 Szenc, internet: www.kostolna.fara.sk
A plébániát vezeti: Mgr. Gajdoš Pál atya, plébános, tel.: 0902/359859, email: pal@szm.sk

Adorácia
Spovedanie
Týždeň pomoci
prenasledovaným
kresťanom
Charita Senec
Požehnanie
pred pôrodom
Stretká pre deti
Svätomartinska
zbierka

Zbierka

Adorácia bude v piatok od 16:00 v Kostolnej do večernej svätej omše. 24. novembra,
v sobotu, tiež v Kostolnej bude vyložená sviatosť v rámci prípravy na Svetový
eucharistický kongres od 18.00 do 19.00.
Spovedám vždy podľa možností pár minút pred svätou omšou.
V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom pozýva pápežská nadácia ACN
Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not) na sv. omšu so sýrskym
arcibiskupom Antoinem Chahdom u kapucínov v piatok, 23. novembra o 19.00
hod., po ktorej odznie jeho osobné svedectvo s diskusiou.
Od 22.-24. novembra 2018 (štvrtok až sobota) sa uskutoční v seneckom Tescu
potravinová zbierka. Kúpou trvanlivých potravín a odovzdaním ich na označenom
mieste v Tescu môžete pomôcť ľuďom v núdzi. Viac info na letáku.
O dva týždne, 2. decembra 2018 na prvú adventnú nedeľu, na rodinnej svätej omši sa udelí
požehnanie pred pôrodom. Pozývam všetky ženy, mamičky, ktoré sú v požehnanom stave.
Je tu možnosť zapísať deti od prvého ročníka základnej školy na „stretká“, ktoré by
ich viedli v hlbšom spoznávaní Boha, ale tiež nadviazaniu kamarátstiev s deťmi
v rovnakom veku a hodnotovom nastavení. Bližšie informácie sú na nástenke.
Minulotýždňová svätomartinská dobročinná zbierka pri príležitosti sviatku sv. Martina –
vyniesla v našej farnosti spolu 747,73 €. Z toho v Kostolnej 431,63 €, v Hrubom Šúre
208,70 € a v Hrubej Borši 107,40 €. Peniaze som preposlal na daný účet tento piatok.
Budúcu nedeľu máme pravidelnú mesačnú zbierku na opravu farského kostola
a prevádzkové náklady farnosti. Vopred ďakujem za vašu štedrosť.

Pénteken lesz 16.00-tól Egyházfán. November 24-én, Egyházfán 18.00-tól 19.00-ig
világméretű szentségimádásba kapcsolódunk be, melyet a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra való előkészület keretén belül rendezünk meg.
Gyóntatás
Gyóntatok mindig pár perccel a szentmise előtt.
Az üldözött keresztények megsegítésének szentelt hét keretében a Segítség a
Szenvedő Egyháznak elnevezésű pápai alapítvány szlovákiai szervezete (ACN vagy
Üldözött keresztények
Kirche in Not) szentmisére hívja a híveket november 23-án 19.00 órakor a kapucimegsegítésének hete
nusokhoz. Elhangzik Antoine Chahd szír érsek tanúságtétele, valamint lehetőség
nyílik diszkusszióra is.
November 22 és 24 között (csütörtöktől szombatig) élelmiszeradományok
Élelmiszergyűjtés
felajánlásra lesz lehetőség a szenci Tescóban, melybe tartós élelmiszerek
Szencen
vásárlásával lehet bekapcsolódni, és leadni azokat az arra kijelölt helyen. További
információk a szórólapon.
Két hét múlva, december 2-án, vagyis advent első vasárnapján a 11.00-kor kezdődő szentKismamák megáldása
misén megáldom a szülés előtt álló kismamákat. Minden várandós anyukát szeretettel várunk.
Lehetőség nyílik első osztályos kortól beíratni a gyerekeket olyan találkozókra,
Találkozók
melyek Isten mélyebb megismerésére irányulnának és ahol hasonló korú és
gyerekeknek
érdeklődésű gyerekekkel találkoznának. Bővebb információk a faliújságon.
A múlt vasárnapi Márton-napi jótékonysági gyűjtés eredménye 747,73 €. Ebből
Szent Márton-napi
Egyházfán 431,63 €, Hegysúron 208,70 € és Nagyborsán 107,40 €. A pénzt még pénteken
gyűjtés
elküldtem a megadott számlára.
Jövő vasárnap tartjuk a rendszeres havi gyűjtést a plébániatemplom javítására és a
Gyűjtés
plébánia működtetési költségeire. Előre is köszönöm nagylelkűségüket!
Szentségimádás

