Oznamy
na 6.nedeľu v cezročnom období
(12.februára 2018 –18.februára 2018)

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ
Deň

Liturgické slávenie

Čas (jazyk)

Úmysel

Pondelok

Féria

Za jednu rodinu, na príhovor a
17:00 (maďarská) pomoc Preblahoslavenej Panny Márie
Lurdskej

Utorok

Féria

17:00 (maďarská)

Streda

Popolcová streda, féria

17:00 (maďarská)

Štvrtok

Féria

17:00 (maďarská)

+ Rajmund Cvetanov

Piatok

Féria

17:00 (slovenská)

+ Adam Molnár

Sobota

Féria

8:00 (maďarská)

+ František Szórád

+ Gizela Szórádová
+ Dominik Nagy, rodičia a súrodenci
+ Jozef Rácz, manž. Anna
+ Viliam Kauszek

Za veriacich
8:00 (slovenská)

Nedeľa

1.pôstna nedeľa
10:00 (maďarská)

Poďakovanie za 55.výročie
manželstva s prosbou za
Božiu pomoc a ochranu Panny Márie
pre celú rodinu

Minulú nedeľu do zvončeka sa vyzbieralo 71,88 € (z toho na slov.sv.omši 35,57 €, na
maď.sv.omši 36,31 € ). Každému darcovi vyslovujem „Pán Boh zaplať“.
Utorok sa končí prvá časť cezročného obdobia, a začína sa pôstne obdobie.
V stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz do dňa sa
dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.Počas
pôstneho obdobia každý piatok sa máme zdržovať mäsitého pokrmu.
Krížovú cestu počas pôstneho obdobia sa budeme modliť každý piatok o 17:00 hod. a po
nej bude nasledovať sv. omša, a v nedeľu od 14:30 hod.
Milí veriaci, kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami,
môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od
jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná

pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Veriaci, ktorý sa v piatok
v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu
Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Hirdetések
évközi idő 6. vasárnapjára
( 2018.február 12. – 2018.február 18.)

A SZENTMISÉK RENDJE
Idő (nyelv)

Nap

Liturgikus ünneplés

Hétfő

Köznap

17:00 (magyar)

Egy családért, a Lurdi Szűzanya
közbenjárásáért és segítségéért

Kedd

Köznap

17:00 (magyar)

+ Szórád Gizella

17:00 (magyar)

+ Nagy Domonkos, szülei és
testvérei,
+ Rácz József, neje Anna
+ Kauszek Vilmos

Szerda

Hamvazószerda

Csütörtök Köznap

17:00 (magyar)

A szentmiseszándék

+ Cvetanov Rajmund

Péntek

Köznap

17:00 (szlovák)

+ Molnár Ádám

Szombat

Köznap

8:00 (magyar)

+ Szórád Ferenc
Hívekért

8:00 (szlovák)

Vasárnap Nagyböjt 1.vasárnapja
10:00 (magyar)

Hálából -55.házassági évforduló
alkamából, kérve a Jóisten
segítségét és Szűzanya oltalmát az
egész családra

A múlt vasárnap a perzselyben 71,88 € volt. (a szlovák szt.misén 35,57 €, a magyar
szt.misén 36,31 € ). Minden adakozónak szívből mondok köszönetet.
Kedden befejeződik a évközi idő első része, és elkezdődik a nagyböjti időszak.
Szerdán – Hamvazószerdán, szigorú böjtöt tartunk, tartózkodunk a húsos ételektől. A szigorú böjt
egyszeri étkezést jelent, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül .
Ugyanúgy a nagyböjti időszak minden péntekén hústilalmi napot tartunk.

A keresztúti ájtatosság a böjti időszakban minden pénteken 17:00 órától lesz, azt követően
lesz a szentmise, és vasárnaponként pedig 14:30 órától.
Azok a hívek, akik keresztúti ájtatosságot végeznek, teljes búcsút nyerhetnek. A keresztutat
járni kell, egyik állomástól a másikig. A keresztúti ájtatosság közös végzésénél elég, ha
legalább az ájtatosság vezetője járja a keresztutat és a többiek a helyükön maradnak.A
nagybőjti időszakban pénteken teljes búcsút nyerhetnek azok a hívők, akik a szentáldozás
után a feszület előtt áhítattal elimádkozzák az „Íme, jóságos édes Jézusom imádságot“.
A jövő vasárnap gyűjtés lesz a katolikus karitasz javára.

