
Oznamy 

na 25.nedeľu v cezročnom období 
(25. septembra 2017 –01.októbra 2017) 

 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok  Féria  18:00 (maďarská) 
 + Jozef Sándor, a rodičia 

 + Vojtech Dallos, manž.Magdaléna 

Utorok Féria 18:00 (maďarská) 
 + Karol Palaky, rodičia 

 + Ladislav Bezányi, manž.Veronika 

Streda 
 Sv. Vincenta de Paul, 

kňaza, spomienka 
15:00 (slovenská) 

 + Biháry Richard, pohrebná 

sv.omša, a po sv.omši pohreb 

Štvrtok Féria 
18:00 (maďarská) 

adorácia 

 + Vojtech Vanyo, manž. Alžbeta, 

syn Ladislav 

Piatok 
Sv. Michala, Gabriela a 
Rafaela, archanjekov, 

sviatok 

 
  18:00 (slovenská) 

 

 + Ladislav Piterka, rodičia a 

svokrovci 

Sobota 
 Sv. Hieronyma, kňaza 

a učiteľa Cirkvi, spomienka 

  

  8:00 (maďarská) 

  

+ Štefan Bezányi, manž. Helena 

Nedeľa 
26. nedeľa v cezročnom 

období 

8:00 (slovenská) 

 

 
10:00 (maďarská) 

Za 50 ročnú a jej rodinu, ku cti 

Panny Márie Pomocnice Kresťanov 

 
 Za veriacich 

 

 

V pondelok a utorok po sv. omšiach v zákrstií budeme zapisovať úmysly sv. omší na 

mesiace október, november,december. 

 
Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňažský seminár.  

Okrem finančného príspevku je možnosť podporiť seminár aj hmotnými darmi, a to 

z úrody, alebo inými trvanlivými potravinami, ktoré napomôžu seminárskej kuchyni. Tieto 

hmotné dary, napr. cibuľu, cesnak, zemiaky, mrkvu, jablká, hrozno, orechy, vajíčka, mak, 

tekvicu, múku, olej, papriku, tuk, kompóty, môžete odovzdať trom osobám, ktoré boli mnou 
na to určené, a to: Márie Molnárovej, č.d. 361, Irenke Beneovej, č.d. 38 a Helene 

Benczovej, č.d. 299. 

 

 
 



 

 

Hirdetések 

évközi idő 25. vasárnapjára 
        ( 2017. szeptember 25. - 2017. október 01.) 

 

A SZENTMISÉK RENDJE 

Nap Liturgikus ünneplés Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő Köznap 18:00 (magyar) 
 + Sándor József, és szülei, 

 + Dallos Béla , neje Magdolna 

Kedd Köznap 
 

18:00 (magyar) 

 + Palaky Károly, és szülei, 

 + Bezányi László és neje 
Veronika 

Szerda 
Páli Szent Vince, áldozópap, 

emléknap 
15:00 (szlovák) 

 + Biháry Richard, temetési 

szt.mise, majd temetés 

Csütörtök Köznap 
18:00 (magyar) 

adoráció 

 + Vanyo Béla, neje Erzsébet, és 

fiuk  Lászĺó 

Péntek 
Szent Mihály, Gábor és 
Ráfael Főangyalok ünnepe 

18:00 (szlovák) 

 

 + Piterka László, szülei, anyósa és 

apósa 

Szombat 
Szt. Jeromos, áldozópap és 
egyháztanító, emléknap 

 

8:00 (magyar) 
 

+ Bezányi István, neje Ilona 

Vasárnap Évközi idő 26. vasárnapja 

8:00 (szlovák) 

 
10:00 (magyar) 

50 évesért és családjáért, a Segítő 

Szűzanya tiszteletére 

 

 Hívekért 

 

 

Hétfőn és kedden a szentmisék után a sekrestyében fogjuk írni a szentmise szándékokat, 

mégpedig  október, november és december hónapokra. 

 
Jövő vasárnap gyűjtést tartunk a papi szeminárium részére. 

A papi szemináriumot a pénzbeli adakozáson kívül termékekkel is lehet támogatni, mégpedig 

a termésből, vagy más élelmiszerrel, amivel nagy mértékben segítik a szeminárium 

konyháját. Ezeket a termékeket, mint például : hagyma, foghagyma, burgonya, répa, szőlő, 

alma, dió, mák, tojás, paprika, liszt , olaj, befőtt, át lehet adni az általam megbízott 
személyeknek: Molnár Máriának, h.sz. 361, Bene Irénkének, h.sz. 33, és Bencz Ilonának, 

h.sz. 299.  



 

 
 


