
Oznamy 

na 30.nedeľu v cezročnom období 
(30.októbra 2017 –05.novembra 2017) 

 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok  Féria  17:00 (maďarská)  + Robert Vanyo 

Utorok Féria 17:00 (maďarská)   Na úmysel 

Streda 
 Všetkých svätých, slávnosť 

 Prikázaný sviatok 

9:00 (maď.slov.) 

15:00 pobožnosť  
  Za veriacich 

Štvrtok 
Spomienka na všetkých 

verných zosnulých 

 

17:00 (slovenská) 

 + za všetkých zosnulých našej 

farnosti 

Piatok Féria 

 

  17:00 (maďarská) 

 

 K úcte Božského Srdca 

Sobota 
 Sv. Karola Boromejského, 

kňaza, spomienka 

    
   8:00 (maďarská) 

  

 + Ladislav Bencz, manž.Barbora 

 + Jozef Ovsenák, vnuk Jozef 

Nedeľa 
31.  nedeľa v cezročnom 

období 

8:00 (slovenská)  
 

10:00 (maďarská) 

  + Vojtech Molnár, manž. Rozália 
a rodičia 

 

 Za veriacich 

   

Minulú nedeľu do zvončeka sa vyzbieralo 53,45  € (na slov.sv.omši 22,80 €, na maď.sv.omši 

30,65 €). Zbierka na missie bola vo výške 338,10 € ( na slov.sv.omši 106,40, na maď.sv.omši 
231,70 €). Každému darcovi vyslovujem „Pán Boh zaplať“. 

 

V stredu – na sviatok Všetkých svätých, o 15.00 hod. bude na cintoríne Pobožnosť na 

Dušičky. 

 
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať úplné 

odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od l.novembra do 

8.novembra, takisto po splnení troch podmienok: sv.spoveď, sv.prijímanie a modlitba na 

úmysel Sv.Otca. 
 

Tento týždeň bude spovedanie k sviatkom Všetkých svätých, k získaniu úplných odpustkov, 

ako aj k prvému piatku: 

Spovedanie v kostole: pondelok - utorok od 16:00 hod. do 17.00 hod. 

Spovedanie chorých po domoch: 

Pondelok od 9.00 hod. -na ulici za kostolom , na Parkovej ulici, pri Božej studni a na ulici    

                                      Ibrica, 

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

  



Hirdetések 

évközi idő 30. vasárnapjára 
        ( 2017. október 30. - 2017. november 5.) 

 

A SZENTMISÉK RENDJE 

 Nap Liturgikus ünneplés Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő Köznap 17:00 (magyar)  + Vanyo Róbert 

Kedd Köznap 17:00 (magyar)   Szándékra 

Szerda 
 

Mindenszentek ünnepe, 

parancsolt ünnep 

9:00 (magy.szlov.) 

15:00 szertartás 
  Hívekért 

Csütörtök Halottak napja 
 

17:00 (szlovák) 
 + egyházközségünk elhunytaiért 

Péntek Köznap 17:00 (magyar) 
 

 Jézus Szíve tiszteletére 

Szombat 
Borromeo Szent Károly, 

püspök, emléknap 
8:00 (magyar) 

 + Bencz László, neje Borbála 

 + Ovsenák József, unokája József 

Vasárnap Évközi idő 31. vasárnapja 

8:00 (szlovák) 

 
10:00 (magyar) 

 + Molnár Béla, neje Rozália, és 

szüleik 

 

 Hívekért 

 

A múlt vasárnap a  perzselyben 53,45  € volt (szlovák szt.misén 22,80 €, a magyar szt.misén 

30,65 €).  A gyűjtés a missziók részére 338,10 € volt. (szlovák szt.misén 106,40 €, a magyar 

szt.misén 231,70 €).  Minden  adakozónak szívből mondok köszönetet.  

 
Szerdán – Mindenszentek ünnepén délután 15.00 órakor megtartjuk a temetőben a 

mindenszenteki szertartást . 

 

Azok a hívek, akik november 1. és 8. között áhitattal látogatják a temetőt és legalább lélekben 

imádkoznak a megholtakért, teljes búcsút nyerhetnek naponta egyszer, amit csak a 
tisztítótűzben szenvedő lelkek részére lehet felajánlani. A három feltételt szintén kell 

teljesíteni– szentgyónás, szentáldozás, ima a Szentatya szándékára. 

 

Ezen a héten lesz gyóntatás a Mindenszentek ünnepekhez, a teljes búcsú elnyereséhez az 

ünnepek alatt, és első péntekhez is. 
Gyóntatás a templomban – hétfőn és kedden 16:00 órától 17:00 óráig. 

A betegek gyóntatása az otthonukban: 

Hétfőn – 9.00 órától – a templom mögötti úton, a Park utcán, az Isten kútnál és az Ibricén, 

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



 
 


