
Oznamy 

na 2.pôstnu nedeľu 
(26.februára 2018 –04.marca 2018) 

 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok        

Utorok   Féria 17:00 (maďarská) 
 + Karolína Bedová, 1.výročie úmrtia, 

zádušná sv.omša 

Streda   Féria 
 

17:00 (maďarská) 

 + Helena Bezányiová, 1.výročie 

úmrtia, zádušná sv.omša 

Štvrtok   Féria 

 

17:00 (slovenská) 

 

 Na úmysel ordinára 

Piatok   Féria 
 

  17:00 (maďarská) 

 

 K úcte Božského Srdca 

Sobota   Féria    8:00 (maďarská) Na úmysel 

Nedeľa 3.pôstna nedeľa 

8:00 (slovenská) 

 

10:00 (maďarská) 

  + Ernest Rácz 

 

 Za veriacich 

   

Minulú nedeľu do zvončeka sa vyzbieralo 40,68 € (z toho na slov.sv.omši 22,19 €, na 
maď.sv.omši 18,49 €).  Zbierka na charitu bola vo výške 333,70 € (z toho na slov.sv.omši 

74,90 €, na maď.sv.omši 258,82 €). Každému darcovi vyslovujem „Pán Boh zaplať“.  

 

Dnes o 14.30 hod. budeme modliť krížovú cestu a piatok od 17.00 hod. a po nej bude 

nasledovať sv.omša. 
 

Tento týždeň je prvý piatok. 

Spovedanie v kostole: 

Utorok a stredu od 16.00 hod do 17.00 hod. 

Spovedanie chorých: 
Štvrtok od 9.00 hod. – na hlavnej ceste, pri majeri, a na ulici za farou. 

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

                                  Ibrica. 

 

 

 



Hirdetések 

Nagybőjt 2. vasárnapjára 
   ( 2018.február 26. – 2018.március 04.) 

 

A SZENTMISÉK RENDJE  

 Nap Liturgikus ünneplés      Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő  
    

Kedd Köznap 17:00 (magyar) 
 + Beda Karolína, halálának 

1.évfordulója, gyászmise 

Szerda  Köznap 17:00 (magyar) 
 + Bezányi Ilona, halálának 

1.évfordulója, gyászmise 

Csütörtök Köznap 17:00 (szlovák)  Ordinárius szándékára 

Péntek Köznap 17:00 (magyar) 
 

 Jézus Szíve tiszteletére 

Szombat Köznap 8:00 (magyar)  Szándékra 

Vasárnap Nagyböjt 3.vasárnapja 
8:00 (szlovák) 

 

10:00 (magyar) 

  

+ Rácz Ernő 

 

  Hívekért 
 

 

 

A múlt vasárnap a  perzselyben 40,68 € volt. (a szlovák szt.misén 22,19 €, a magyar 

szt.misén  18,49 € ). A gyűjtés a karitász részére 333,70 € (a szlov.szt.misén 74,90 € 
a magyar szt.misén 258,80 €).  Minden  adakozónak szívből mondok köszönetet.  

 

Ma délután 14,30 órakor lesz a keresztúti ájtatosság. Pénteken pedig 17.00 órától, majd azt 

követően lesz a szentmise. 

 
Ezen a héten első péntek lesz: 

Gyóntatás a templomban: 

Kedden és  szerdán  - 16:00 órától 17.00 óráig - a szentmiséig 

A betegek gyóntatása az otthonukban: 

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

Pénteken – 9.00 órától - a templom mögötti úton, a Park utcán, az Isten kútnál és az   

                                              Ibricén, 

 

 
 


