
Oznamy 

na 8. nedeľu v cezročnom období 
 27.februára 2017 – 05.marca 2017) 

 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok Féria 17:00 (maďarská)  Na úmysel 

Utorok Féria 17:00 (maďarská) Na úmysel 

Streda Popolcová streda 17:00 (maďarská) 
 Za 75 ročnú a jej rodinu, k úcte 

Panny Márie Pomocnice Kresťanov 

Štvrtok Féria 
17:00 (slovenská) 

adorácia 
 Na úmysel  

Piatok Féria 

 

  17:00 (maďarská) 

 

 K úcte Božského Srdca 

Sobota Féria 8:00 (maďarská) 
 + František Piros, manž. Marcela 

a zať Michal 

Nedeľa 1.pôstna nedeľa 

8:00 (slovenská) 

 

10:00 (maďarská) 

 Za veriacich 

 

 + Jozef Kovács a rodičia 

 

 Utorok sa končí prvá časť cezročného obdobia, a začína sa pôstne obdobie. 

V stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi. 

Počas pôstneho obdobia každý piatok sa máme zdržovať mäsitého pokrmu. 

 
Krížovú cestu počas pôstneho obdobia sa budeme modliť každý piatok o 17:00 hod. a po 

nej bude nasledovať sv. omša,  a v nedeľu od 14:30 hod. 

Milí veriaci, kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, 

môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od 

jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná 
pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Veriaci, ktorý sa v piatok 

v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu 

Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

 
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. 

 

Tento týždeň je prvý piatok: 

Spovedanie v kostole: utorok, streda- od 16.00 hod. 

Spovedanie  chorých po domoch: 
Štvrtok od 9.00 hod.- na ulici za kostolom a na Klokočine, 

Piatok od 9.00 hod.- na hlavnej ceste, pri majeri, a na ulici za farou. 



Hirdetések 

évközi idő 8. vasárnapjára 
 ( 2017. február 27.- 2017. március 05 .) 

 

A SZENTMISÉK RENDJE 

Nap Liturgikus ünneplés Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő Köznap 17:00 (magyar)  Szándékra 

Kedd Köznap 17:00 (magyar)  Szándékra 

Szerda HAMVAZÓSZERDA 17:00 (magyar) 
 75 évesért és családjáért, a Segítő 
Szűzanya tiszteletére 

Csütörtök Köznap 17:00 (szlovák) 
szentségimádás 

 Szándékra 

Péntek Köznap 17:00 (magyar) 
 

Jézus Szíve tiszteletére 

Szombat Köznap 8:00 (magyar) 
+ Piros Ferenc neje Marcela és 

vejük Mihály 

Vasárnap  Nagyböjt 1.vasárnapja 

8:00 (szlovák) 

 

10:00 (magyar) 

Hívekért 

 

 + Kovács József és szülei 

 

Kedden befejeződik a évközi idő első része, és elkezdődik a nagyböjti időszak. 
Szerdán – Hamvazószerdán, szigorú  böjtöt tartunk, tartózkodunk a húsos ételektől. 

Ugyanúgy a nagyböjti időszak minden péntekén hústilalmi napot tartunk. 

 

A keresztúti ájtatosság a böjti időszakban  minden pénteken 17:00  órától lesz, azt követően 

lesz a szentmise, és vasárnaponként pedig 14:30 órától. 

 
Azok a hívek, akik keresztúti ájtatosságot végeznek, teljes búcsút nyerhetnek. A keresztutat 

járni kell, egyik állomástól a másikig. A keresztúti ájtatosság közös végzésénél elég,  ha 

legalább az ájtatosság vezetője járja a keresztutat és a többiek a helyükön maradnak.A 

nagybőjti időszakban pénteken teljes búcsút nyerhetnek azok a hívők, akik  a szentáldozás 

után a feszület előtt áhítattal elimádkozzák az „Íme, jóságos édes Jézusom imádságot“. 
 

A jövő vasárnap gyűjtés lesz a katolikus karitasz javára. 

 

Ezen a héten első péntek lesz: 

Gyóntatás a templomban: kedden, szerdán  - 16:00 órától a szentmiséig 

A betegek gyóntatása az otthonukban: 

Csütörtökön – 9.00 órától –  a templom mögötti úton és a Klokocsinán. 

Pénteken – 9.00 órától - fő úton, a majornál és a plébánia mögötti úton .  



 
 

 

 

 


