
Oznamy 

na 4.adventnú nedeľu 
(25.decembra 2017 –31.decembra 2017) 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok 
 NARODENIE PÁNA,    

 slávnosť 

  8:00 (slovenská) 

 

10:00 (maďarská) 

 Za veriacich 

 

 Za veriacich 

Utorok 
  Sv. Štefana, prvého 

mučeníka, sviatok 

8:00 (slovenská) 

 
10:00 (maďarská) 

 Za 50 ročného a za živých 

a zosnulých členov jeho rodiny 

 
 Za veriacich 

Streda 
  Sv. Jána, apoštola 

a evanjelistu, sviatok 

 

17:00 (maďarská) 

  

 Za 80 ročnú, k úcte Panny Márie 

Pomocnice Kresťanov 

Štvrtok 
  Sv. Neviniatok, 

mučeníkov, sviatok 

 

17:00 (maďarská) 

adorácia 

 + Štefan Bezányi a manž. Helena 

Piatok 
  Piaty deň v oktáve 
Narodenia Pána 

 

  17:00 (slovenská) 
 

 + Jozef  Cifra a manž. Ema 

Sobota 
  Šiesty deň v oktáve 

Narodenia Pána 

    

   8:00 (maďarská) 

  

 Na úmysel ordinára 

Nedeľa 
1. nedeľa po Narodení Pána 

Svätej rodiny Ježiša, Márie 

a Jozefa, sviatok 

 

8:00 (slovenská) 

 

10:00 (maďarská) 

 
16:00 (maďarská) 

ďakovná pobožnosť 

 + Valent Dallos, manž. Alžbeta, 

rodičia, detí a súrodenci 

 

 Za veriacich 

 
  

   

Minulú nedeľu do zvončeka sa vyzbieralo 62,73 €. (na slovenskej sv.omši 32,20 €, na 

maďarskej sv.omši  30,53 €). Každému darcovi vyslovujem „Pán Boh zaplať“.  

 

Dnes v noci Narodenia Pána sv. omša bude o 24.00 hod. za veriacich v maďarsko-
slovenskom jazyku. 

 

Betlehemské svetlo je v predsieni kostola a môžete si ho odpáliť a vziať domov dnes až do 

16.00 hod. 

 
V nedeľu na sv. omšiach po homilií bude požehnanie rodín. 

 

V nedeľu poobede o 16.00 hod. bude ďakovná pobožnosť v rámci litánie, na ktorej veriaci 

môžu získať úplné odpustky po zaspievaní hymna Teba, Bože, chválime a po splnení 

zvyčajných podmienok. 
 

Moje poďakovanie patrí jednej veriacej, ktorá darovala 20 € na výdavky kostola. 

V pondelok bude tradičná vianočná ofera. 



Hirdetések 

Advent 4. vasárnapjára 
        ( 2017.december 25. - 2017. december 31.) 

A SZENTMISÉK RENDJE  

 Nap Liturgikus ünneplés Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő 
URUNK SZÜLETÉSE, 

ünnep 

8:00 (szlovák) 

 
10:00 (magyar 

 Hívekért 

 
 Hívekért 

Kedd 
Szent István első vértanú, 

ünnep 

8:00 (szlovák) 

 
10:00 (magyar 

 50 évesért, és családja élő és 

elhunyt tagjaiért 

 

Hívekért 

Szerda 
Szt. János, apostol és 
evangélista, ünnep 

17:00 (magyar) 
 80 évesért , a Segítő Szűzanya 
tiszteletére 

Csütörtök Aprószentek, ünnep 
 

17:00 (magyar) 
szentségimádás 

 + Bezányi István és neje Ilona 

Péntek 
Karácsony nyolcadának 

ötödik napja 17:00 (szlovák) 
 

 + Cifra József, neje Emma 

Szombat 
Karácsony nyolcadának 

hatodik napja 8:00 (magyar)  Ordinárius szándákára 

Vasárnap 
Karácsony utáni 1.vasárnap 
Szent család – Jézus, Mária 

és József, ünnepe 

8:00 (szlovák) 

 
10:00 (magyar) 

 

16:00 (magyar) 

Hálaadási szertartás 

  + Dallos Bálint, neje Erzsébet, 

szüleik, gyermekeik és testvéreik 
 

 Hívekért 

 

 

 

A múlt vasárnap a  perzselyben  62,73 € volt. ( a szlovák szt.misén  32,20  €, a magyar 
szt.misén  30,53 €).  Minden  adakozónak szívből mondok köszönetet.  

 

Ma, Krisztus születése éjjelén a szentmise 24.00 órakor lesz a hívekért, magyar-szlovák 

nyelven. 

 

A betlehemi láng templomunk előcsarnokában van, ma délután 16.00 óráig lehet róla 

meggyújtani mécseseinket és hazavinni otthonainkba. 

 

Vasárnap a szentmiséken a szentbeszéd után a családok megáldására kerül sor. 
 

Vasárnap 16.00 órakor lesz a hálaadási szertartás litánia keretében, amelyen a hívek teljes 

búcsút nyerhetnek a „Téged Isten dicsérünk“ kezdetű himnusz eléneklése után, a már ismert 
feltételek mellett.  
 
Köszönetem fejezem ki egy hívőnek, aki 20 €-t ajándékozott templomunkra. 

Hétfőn megtartjuk a hagyományos karácsonyi oferát. 
 


