Oznamy
na veľkonočnú nedeľu
17.apríla 2017 – 23.apríla 2017)

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ
Deň

Liturgické slávenie

Čas (jazyk)
8:00 (slovenská)

Pondelok Veľkonočný pondelok
10:00 (maďarská)

Úmysel
+ Imrich Dallos, bratia – Juraj a Ján,
rodičia a starí rodičia
Za veriacich
+ Jozef Zúzik, manž.Margita,
rodičia a súrodenci

Utorok

Veľkonočný utorok

18:00 (maďarská)

Streda

Veľkonočná streda

15:00 (maďarská)

Štvrtok

Veľkonočný štvrtok

18:00 (maďarská

Piatok

Veľkonočný piatok

18:00 (maďarská)

+ Imrich Vanyo a rodičia

Sobota

Veľkonočná sobota

8:00 (maďarská)

+ Vojtech Kupecsek, manž. Helena
a rodičia

Nedeľa

Druhá Veľkonočná nedeľa
Nedeľa Božieho
milosrdenstva

8:00 (slovenská)

Za veriacich

10:00 (maďarská)

+ Títus Dallos, 40.výročie úmrtia,
a manž. Monika

+ Ema Cifrová, pohrebná sv.omša
Po sv.omši bude pohreb
+ Štefan Zsebi a rodičia
+ Štefan Rácz, manž. Magdaléna a
rodičia

Úprimné poďakovanie patrí mužom, čo spievali Pašie, organistom, miništrantom,
kostolníčke, mládeži, ktorí sa zúčastnili poklony pri Božom hrobe, chlapom, ktorí niesli
baldachýn počas procesie, dievčatám – ženám, ktoré čítali, veriacim, ktorí prispeli na kvety,
obzvlášt anonymnej veriacej, ktorá dala 100 € na kytice k Božskému hrobu, ženám, ktoré sa
zúčastnili veľkého upratovania kostola, a každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k
dôstojnému sláveniu veľkonočných sviatkov.
Každý, kto si na budúcu nedeľu pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v
kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov
a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie
milosrdenstvo, môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ladislav Gál, syn Ladislava Gála a Anny rod. Cvetanovej, bývajúci v Žiranoch,
Lucia Koledová, dcéra Vladimíra Koledu a Margity rod Kamenákovej, bývajúca v Seredi.
Obrad sviatosti manželstva bude 21.apríla 2017 o 16.00 hod. v našom kostole.

Hirdetések
Húsvét vasárnapjára
( 2017. április 17.- 2017. április 23 .)

A SZENTMISÉK RENDJE
Nap
Hétfő

Liturgikus ünneplés

Idő (nyelv)

A szentmiseszándék

8:00 (szlovák)

+ Dallos Imre, testvérei – György
és János, szüleik és nagyszüleik

10:00 (magyar)

Hívekért
+ Zúzik József, neje Margit,
testvéreik és szüleik

Húsvéthétfő

Kedd

Kedd húsvét nyolcadában

18:00 (magyar)

Szerda

Szerda húsvét nyolcadában

15:00 (magyar)

+ Cifra Emma, temetési
szentmise, utána temetés

Csütörtök húsvét
Csütörtök
nyolcadában

18:00 (magyar)

+ Zsebi István, és szülei
+ Rácz István, neje Magdolna és
szüleik

Péntek

Péntek húsvét nyolcadában

18:00 (magyar)

+ Vanyo Imre és szülei

Szombat

Szombat húsvét nyolcadában

8:00 (magyar)

+ Kupecsek Béla, neje Ilona és
szüleik

Húsvét 2. vasárnapja
Vasárnap Isteni Irgalmasság
vasárnapja

8:00 (szlovák
10:00 (magyar)

Hívekért
+ Dallos Títusz, halálának 40.
évfordulója, és neje Mónika

Őszinte köszönetem fejezem ki a férfiaknak, akik énekelték a passiót, a kántoroknak,
ministrásoknak, sekrestyésnek, a fiataloknak, akik őrt álltak a szent sírnál, legényeknek és
férfiaknak, akik a baldachimot vitték a körmöneten, lányoknak – asszonyoknak , akik
olvasták a szentleckét, lányoknak, akik vitték az adományokat, a hívőknek, akik a virágokra
adakoztak, különösen egy nőnek, aki 100 € adott a virágcsokrokra, az asszonyoknak, akik
a templomunk nagytakarításán résztvettek, az énekesnőnek, aki énekével szebbé tette a
mai szentmisét, a hívöknek és mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a Urunk
feltámadásának méltó megünnepléséhez.
A jövő vasárnap – Isteni Irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek,
akik a szokásos feltételek mellett (gyónás, szentáldozás és imádság a szentatya szándékaira)
a templomban az Irgalmasság szobra előtt mély tisztelettel elimádkoznak egy Miatyánkot és
Hiszekegyet, és egy ájtatos imát az Irgalmas Jézushoz.
Házasság szentségét készülnek felvenni:
Gál László – Gál László és Cvetanov Anna fia, zsérei lakos,
Koledová Lucia – Koleda Vladimír és Kamenák Margit leánya, szeredi lakos.
Az esküvői szertartás 2017. április 21-én 16.00 órakor lesz a helyi templomban.

