
Oznamy 

na nedeľu Sv. rodiny 
(01.januára 2018 –07.januára 2018) 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok 
 SLÁVNOSŤ PANNY 

MÁRIE BOHORODIČKY    

 prikázaný sviatok 

  8:00 (slovenská) 

 

10:00 (maďarská) 

 Na úmysel 

 

 Za veriacich 

Utorok 

  Sv. Bazila Veľkého 

a Gregora Nazianzského, 

biskupov a učiteľov Cirkvi, 

spomienka 

17:00 (maďarská) 
 + Imrich Piros, 1.výročie úmrtia, 

zádušná sv.omša 

Streda 
  Najsvätejšieho mena Ježiš, 

spomienka 

 

17:00 (maďarská) 

  

  Na úmysel 

Štvrtok   Féria 
 

17:00 (slovenská) 

adorácia 

  Na úmysel 

Piatok   Féria 

 

  17:00 (maďarská) 

 

  K úcte  Božského Srdca 

Sobota 
  ZJAVENIE PÁNA, 

slávnosť, prikázaný sviatok 

   8:00 (slovenská) 

 

 10:00 (maďarská)  

 Na úmysel  

 

 Za veriacich 

Nedeľa 
2. nedeľa po Narodení Pána 

KRST KRISTA PÁNA, 
sviatok 

8:00 (slovenská) 

 
10:00 (maďarská) 

 Na úmysel 

 
 Za veriacich  

   

Minulý týždeň do zvončeka sa vyzbieralo celkovo 350,73 € (z toho na slovenských 

sv.omšiach  135,04 €, na maďarských sv.omšiach 182,24 € a na polročnej sv.omši 33,45 €). 

Každému darcovi vyslovujem „Pán Boh zaplať“.  

 

Dnes 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. 

V noci od 23.30 hod. bude otvorený kostol a  vstúpime do nového roka 2018 eucharistickým 

požehnaním. 
Úplné odpustky môžu veriaci získať aj na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky(v pondelok) , 

za účasti na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý 

tvorivý. 

 

Vďaka patrí veriacim, ktorí darovali nášmu kostolu vianočné stromčeky, ktorí ich pripravili 
a vyzdobili, a ďakujem všetkým, ktorí ste sa pričinili o dôstojný priebeh sviatkov. 

Moje poďakovanie patrí jednej rodine , ktorá darovala nášmu kostolu 200 €, ďalej jednej 

vdove, ktorá prispela s 50 €-ami, a našim 60 ročným, ktorí okrem vecného daru (ornátu) 

darovali 50 €.  



Hirdetések 

Szent család vasárnapjára 
        ( 2018.január 01. – 2018.január 07.) 

A SZENTMISÉK RENDJE  

 Nap Liturgikus ünneplés      Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő 
SZŰZ MÁRIA – ISTEN 

ANYJA ünnepe, parancsolt 
ünnep 

8:00 (szlovák) 
 

10:00 (magyar) 

 Szándékra 

 
 Hívekért 

Kedd 
Nagy Szent Vazul és Nazianzi 

Szent Gergely püspökök és 
egyháztanítók,emléknap  

17:00 (magyar) 
 + Piros Imre, halálának 
1.évfordulója, gyászmise 

Szerda  Jézus Szent neve, emléknap 17:00 (magyar)  Szándékra 

Csütörtök  Köznap 
 

17:00 (szlovák) 

szentségimádás 

 Szándékra 

Péntek Köznap 17:00 (magyar) 
 

 Jézus Szíve tiszteletére 

Szombat 
URUNK MEGJELENÉSE 
(Vízkereszt),főünnep, 

parancsolt ünnep 

8:00 (szlovák) 
 

10:00 (magyar) 

 Szándékra 
 

 Hívekért 

Vasárnap 

Karácsony utáni 2.vasárnap  
URUNK 

MEGKERESZTELKEDÉSE, 

ünnep 

 

8:00 (szlovák) 
 

10:00 (magyar) 

 
 

  

Szándékra 
 

 Hívekért 

 

 

 
A múlt héten a  perzselyben  összesen 350,73 € volt. ( a szlovák szt.miséken 135,04  €, 

a magyar szt.miséken 182,24 € , és az éjféli szentmisén pedig 33,45 €).  

 Minden  adakozónak szívből mondok köszönetet.  

 

Ma délután 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.  

Ma 23.30 órától nyitva lesz templomunk. 24.00 órakor szentségi áldással lépjük át az új év 
küszöbét.  

Úgyszintén teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik hétfőn– Szűz Mária Isten anyja 

ünnepén eléneklik vagy elmondják az „Ó alkotó lélek jövel“ kezdetű éneket. 
 

Köszönetem fejezem ki azoknak a híveknek, akik a karácsonyfákat ajándékozták 

a templomba, továbbá azoknak, akik elhelyezték,  és a fiataloknak, akik feldíszítették. 

Úgyszintén köszönetet mondok annak a családnak, aki 200 € ajándékozott templomunkra, 
egy özvegyasszonynak, aki 50 €-val járult hozzá templomunk kiadásaihoz, és a hatvan 

éveseinknek, akik a miseruhán kívül még 50 € ajándékoztak. 



 
 

 
 
 

 
 

 


