
Oznamy 
na 31. nedeľu v cezročnom období 

 (31.októbra 2016  – 06.novembra 2016) 
 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok Féria 17:00 (maďarská) + Magdaléna Búsová, 1.výročie 
úmrtia, zádušná sv.omša 

Utorok Všetkých Svätých, slávnosť 10:00 (maď.slov.)   
Za veriacich 

Streda Spomienka na všetkých 
verných zosnulých 17:00 (maďarská) + za zosnulých kňazov 

Štvrtok Féria 17:00 (slovenská) 
adorácia + Imrich Andrasko a rodičia 

Piatok Votívna sv.omša 
 

17:00 (maďarská) 
 

 Za ctiteľov Božského Srdca 

Sobota Panny Márie v sobotu 8:00 (maďarská) 
+ František Szórád, manž.Klára 
+ Štefan Vanyo, zať Ján   

Nedeľa 32. nedeľa v cezročnom 
období 

8:00 (slovenská) 
 

10:00 (maďarská) 

+Alexius Nagy 
 
 Za veriacich 

 
 
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať úplné 
odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od l.novembra do 
8.novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky- sv.spoveď, sv.prijímanie a modlitbu na 
úmysel Sv. Otca. 
 
V utorok – na sviatok Všetkých Svätých, o 15.00 hod. bude na cintoríne Pobožnosť na 
Dušičky. 
 
Moje poďakovanie patrí jednému podnikateľovi, ktorý daroval 100 € na režijné výdavky 
kostola. 
 
Milí veriaci, 
Ako vidíme, v laviciach máme nové sedáky. Celkové výdavky boli vo výške 983,67 €. Na 
tento účel prispelo 69 veriacich, celkovo vo výške 930 €. 
 
 



 
Hirdetések 

31. évközi vasárnapra 
 ( 2016. október 31.- 2016. november 06) 

 
A SZENTMISÉK RENDJE 

Nap Liturgikus ünneplés Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő Köznap 17:00 (magyar) + Bús Magdolna, halálának 
1.évfordulója, gyászmise 

Kedd Mindenszentek ünnepe 10:00 (magy.szlov.)  Hívekért 

Szerda Hallottak napja 17:00 (magyar) + elhunyt pap testvéreimért 

Csütörtök  Köznap 17:00 (szlovák) 
szentségimádás  + Andrasko Imre és szülei 

Péntek  Votív szentmise 17:00 (magyar) 
 

 Jézus Szíve tiszteletére 

Szombat Szűz Mária napja 8:00 (magyar)  + Szórád Ferenc, neje Klára 
 + Vanyo István, veje János 

Vasárnap 32. évközi vasárnap 
8:00 (szlovák) 

 
10:00 (magyar) 

 + Nagy Elek 
 
 Hívekért 

 
  

Azok a hívek, akik november 1. és 8. között áhitattal látogatják a temetőt és legalább 
lélekben imádkoznak a megholtakért, teljes búcsút nyerhetnek, napjában legfeljebb 
egyszer, amit csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek részére lehet felajánlani. A három 
feltételt szintén kell teljesíteni– szentgyónás, szentáldozás, ima a Szentatya szándékára. 
 
Kedden – Mindenszentek ünnepén délután 15.00 órakor megtartjuk a temetőben a 
mindenszenteki szertartást . 
 
Köszönetem fejezem ki annak a vállalkozónak, aki 100 € adakozott templomunk 
rendszeres kiadásaira. 
 
Kedves hívek, 
amint látják elkészültek az új üllőkék a padokba. Az összköltség 983,67 € volt. Erre a célra 
69 hívő adakozott, összesen 930 €-val. 

 



	

	


