
Oznamy 

na kvetnú nedeľu 
 10.apríla 2017 – 16.apríla 2017) 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok Pondelok Veľkého týždňa 18:00 (maďarská) 
+ Adam Kozla, manž. Emma, zať 
Ladislav a rodičia 

Utorok Utorok Veľkého týždňa 18:00 (maďarská) + Jozef Balkó 

Streda Streda Veľkého týždňa 18:00 (maďarská) 
 + Michal Bencz, manž. Helena 

 + Štefan Bencz, a rodičia 

Štvrtok 
Štvrtok Veľkého týždňa, 

zelený štvrtok 
18:00 (maďarská 

 + Klement Árpás, manž. Veronika, 

 + Jozef Nagy, manž.Barbora 

Piatok 
Veľký piatok, Slávenie 

utrpenia a smrti Pána 

 

  15:00 (maďarská) 

 

  

Sobota 
Biela sobota, 

Veľkonočná vigília 
19:00 (maď.slov.)  Za veriacich 

Nedeľa 
Veľkonočná nedeľa 

Pánovho zmŕtvychvstania 

Slávnosť s oktávou  

8:00 (slovenská) 

 

10:00 (maďarská) 

 

Na úmysel 

   

Za veriacich 

 
 

 Dnes poobede modlitba krížovej cesty bude o 14:30 hod. 

Spovedanie v kostole bude v pondelok, utorok a stredu od 17.30 hod. do 18:00 hod. 

Dnešným dňom, čiže Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. 

Na Zelený štvrtok sa slávi Pamiatka Pánovej večere, pri ktorej Pán Ježiš ustanovil 

Eucharistiu a sviatosť kňazstva. Do 20.00 hod. bude vyložená Sviatosť oltárna.  

Na Veľký piatok sa neslávi svätá omša. Cirkev rozjíma o umučení a smrti Pána. V tento 
deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.  Po obradoch bude vyložená Sviatosť 

oltárna, do 20.00 hod. Poklona bude pokračovať na Bielu sobotu od 11.00 hod. do 19.00 

hod. Po obradoch bude procesia okolo kostola. 

Prosím detí a mládež, aby sa zapísali v sákristií na poklonu pri Božom hrobe. 

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv.spoveď, sv.prijímanie a modlitba na úmysel 

Sv.Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať: 

1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo 

spevom Tantum ergo, 

2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok, 
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie. 

Budúcu nedeľu sa bude konať veľkonočná výročitá zbierka. 

Moje poďakovanie patrí jednej vdove, ktorá darovala na výdavky kostola 50 €. 



Hirdetések 

virágvasárnapra 
        ( 2017. április 10.- 2017. április 16 .) 

A SZENTMISÉK RENDJE 

Nap Liturgikus ünneplés Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő Nagyhétfő 18:00 (magyar) 
 + Kozla Ádám, neje Emma, vejük 
László és szüleik 

Kedd Nagykedd 18:00 (magyar)  + Balkó József 

Szerda Nagyszerda 18:00 (magyar) 
 + Bencz Mihály, neje Ilona 

 + Bencz István és szüleik 

Csütörtök 
Zöldcsütörtök-az utolsó 

vacsora emléke 18:00 (magyar) 
 + Árpás Kelemen, neje Veronika 

 + Nagy Jozsef, neje Borbála 

Péntek 
Nagypéntek- 
Az Úr szenvedésének és 

halálának ünneplése 

15:00 (magyar) 
 

  

Szombat 
Nagyszombat 

Húsvéti vigília 
19:00 (magy.szlov.)  Hívekért 

Vasárnap 
 Húsvétvasárnap- 

Kristus feltámadásának 

ünnepe 

8:00 (szlovák 

 

10:00 (magyar) 

Szándékra 

 

Hívekért 
 

  

  Ma délután a keresztúti ájtatosság 14:30 órától lesz. 

Gyóntatás a templomban – hétfőn, kedden és szerdán 17.30 órától 18:00 óráig. 

A mai nappal, azaz Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét. 

Nagycsütörtökön este a szentmisén az utolsó vacsorára emlékezünk. Az utolsó vacsorán az 
Úr Jézus megalapította az Eukarisztiát és az Egyházi rendet. Este 20.00 óráig lesz  

szentségimádás. 

Nagypénteken az Egyház nem mutat be szentmiseáldozatot, hanem Urunk 

kínszenvedéséről és haláláról elmélkedik. Ezen a napon szigorú böjtöt tartunk és 

tartózkodunk a húsos ételektől. A szertartások után Szentségimádás lesz 20.00 óráig. A 
szentségimádás Nagyszombaton folytatódik, mégpedig 11.00 órától 19.00 óráig. A 

szertartások után feltámadási körmönet lesz a templom körül. 

Kérem a fiatalokat,  hogy a sekrestyében iratkozzanak be az őrálláshoz. 

Teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik a már megszokott feltételek mellett: 
1. zöldcsütörtökön a nyilvános szentségimádáson eléneklik a Tantum ergo c. éneket, 

2.  nagypénteken áhítatosan résztvesznek a Szentkereszt imádásán, 

3.  a húsvéti vigilián megújítják a keresztségi fogadalmakat. 

Jövő vasárnap megtartjuk a hagyományos húsvéti oferát.  

Köszönetem fejezem ki egy özvegyasszonynak, aki 50 € ajándékozott templomunk 
kiadásaira. 



 

 
 


