
Oznamy 

na nedeľu – Narodenia Pána 
 (26.decembra 2016  – 02.januára 2017) 

 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok 
Sv.Štefana, prvého 

mučeníka, sviatok 

8:00 (slovenská) 

 

10:00 (maďarská) 

Za veriacich 

 

Z vďaky za 80 ročných 

Utorok 
Sv.Jána, apoštola 
a evanjelistu, sviatok 

17:00 (maďarská) 
Za živých a zosnulých Jánov našej 
farnosti 

Streda 
Sv. neviniatok, mučeníkov, 
sviatok 

17:00 (maďarská)  Na úmysel 

Štvrtok 
Piaty deň v oktáve 
Narodenia Pána 

17:00 (maďarská)  Na úmysel  

Piatok 
Sv. rodiny Ježiša, Márie 

a Jozefa, sviatok 

 

17:00 (slovenská) 
 

+ Valent Dallos, manž. Alžbeta, 

rodičia, súrodenci, synovia – Juraj, 
Imrich a Ján 

Sobota 
Siedmy deň v oktáve 

Narodenia Pána 

16:00 (maď.slov) 

ďakovná pobožnosť 
  Za veriacich 

Nedeľa 
Prvá nedeľa po Narodení 

Pána, Slávnosť Panny Márie 

Bohorodičky, slávnosť 

8:00 (slovenská) 

 

10:00 (maďarská) 

 Na úmysel 

 

 Za veriacich 

 

 

Vďaka patrí veriacim, ktorí darovali nášmu kostolu vianočné stromčeky, ktorí ich pripravili 

a vyzdobili . 
Ďakujem ženskému zboru, že prispeli k dôstojnému sláveniu vianočných sviatkov. 

 

Veriaci, ktorý sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti (v sobotu) zúčastní na speve hymnu Teba, 

Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 

 
Úplné odpustky je možné získať aj na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky(v nedeľu) , za 

účasti na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý. 

 

V utorok a stredu po sv.omšiach budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiace – január, 

február a marec. 
 

 



Hirdetések 

Karácsony vasárnapjára 
 ( 2016.december 26.- 2017. január 2.) 

 

A SZENTMISÉK RENDJE 

Nap Liturgikus ünneplés Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő 
Szent István első vértanú, 

ünnep 
8:00 (szlovák) 

 

10:00 (magyar) 

Hívekért 

 

Hálából a 80 évesekért 

Kedd 
Szt. János, apostol és 

evangélista, ünnep 
17:00 (magyar) 

 Egyházközségünk élő és lehunyt 

Jánosaiért 

Szerda Aprószentek, ünnep 17:00 (magyar)  Szándékra 

Csütörtök 
Karácsony nyolcadának 

ötödik napja 17:00 (magyar)  Szándékra 

Péntek 
 Szent család – Jézus, Mária 

és József, ünnepe 17:00 (szlovák) 

 

 + Dallos Bálint, neje Erzsébet, 
szüleik, testvéreik, fiaik – György, 

Imre és János 

Szombat 
Karácsony nyolcadának 

hetedik napja 

16:00 (magy.szlov.) 

Hálaadó szentmise 
Hívekért 

Vasárnap 
Szűz Mária -  Isten anyja 

ünnepe 

8:00 (szlovák) 

 

10:00 (magyar) 

Szándékra 
 

 Hívekért 

 

  

Köszönetem fejezem ki azoknak a híveknek, akik a karácsonyfákat ajándékozták 
a templomba, továbbá azoknak, akik elhelyezték,  és a fiataloknak, akik feldíszítették. 
 
Köszönöm az énekkarnak is, hogy énekükkel szebbé tették a karácsonyi ünnepeket. 

 

Azok a hívek, akik az évvégi hálaadáson (szombaton) résztvesznek a „Téged Isten dicsérünk“ 

kezdetű himnusz eléneklésén, teljes búcsút nyerhetnek a már ismert feltételek mellett.  
 

Úgyszintén teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik vasárnap– Szűz Mária Isten anyja 

ünnepén eléneklik vagy elmondják az „Ó alkotó lélek jövel“ kezdetű éneket. 
 

Kedden és szerdán a szentmisék után fogjuk írni a szentmise szándékokat a következő három 

hónapra – január, február, március. 
 


