
Oznamy 

na 5. pôstnu nedeľu 
(19. marca 2018 – 25. marca 2018) 

 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok 
  Sv. Jozefa, ženícha Panny 

Márie, Slávnosť 
17:00 (maďarská)    Z vďaky 

Utorok   Féria 17:00 (maďarská)  + Jozef Kovács a rodičia 

Streda   Féria 16:30 (maďarská)  + Jozef Balkó 

Štvrtok   Féria 

 

17:00 (maďarská) 

 

 + Vojtech Vanyo, manželka Alžbeta 

a rodičia 

Piatok   Féria 

 

  17:00 (slovenská) 

 

 + Gregor Bús 

 + Ján Šemoda  

Sobota   Féria    8:00 (maďarská) + František Bencz 

Nedeľa 
Kvetná nedeľa 

Nedeľa utrpenia Pána 

8:00 (slovenská) 

 

 

10:00 (maďarská) 

  Za veriacich 

 

  Za Božiu pomoc – za jednu rodinu  

  k úcte Panny Márie Pomocnice  

  Kresťanov 

   

Minulú nedeľu do zvončeka sa vyzbieralo 71,64 € (z toho na slov. sv. omši 32,60 €, na maď. 

sv. omši 39,04 €). Zbierka na výdavky kostola bola vo výške 391,80 € (na slov. sv. omši 

126,60 €, na maď. sv. omši 265,20 €). Každému darcovi vyslovujem „Pán Boh zaplať“.  

 
Dnes o 14:30 hod. sa budeme modliť krížovú cestu a piatok od 17:00 hod. a po nej bude 

nasledovať sv. omša. 

 

Veľkonočná spoveď v našej farnosti bude 21. marca, t.j. v stredu od 15:00 hod. Počas 
spovedania dvakrát budeme rozdávať sv. prijímanie – a to o 15:30 hod. a o 16:00 hod. 

Spovedať budeme aj počas sv. omše. Prosím veriacich, aby využili túto príležitosť pristúpiť k 

sviatosti zmierenia, a tak  sa duchovne pripravili na veľkonočné sviatky. 

Okrem toho spovedať budem aj vo štvrtok a piatok pred sv. omšami. 

 
V sobotu od 10.00 hod. bude veľké upratovanie kostola pred veľkonočnými sviatkami. 

Prosím milých veriacich, aby prišli v hojnom počte. 

 

Na kvetnú nedeľu  sa zhromaždíme pred hlavným vchodom kostola , kde bude požehnanie 

ratolestí. 

 

Na budúci týždeň sa v noci z 24. na 25. marca mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času 

posúvame hodiny na 03. hodinu letného času. 



Hirdetések 

nagybőjt 5. vasárnapjára 
   ( 2018. március 19. – 2018.március 25.) 

 

A SZENTMISÉK RENDJE  

 Nap Liturgikus ünneplés      Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő 
Szent József a Boldogságos 

Szűz Mária jegyese, ünnep 
17:00 (magyar)   Hálából 

Kedd Köznap 17:00 (magyar)  + Kovács József és szülei 

Szerda  Köznap 16:30 (magyar)  + Balkó József 

Csütörtök Köznap 17:00 (magyar) 
 + Vanyo Béla, neje Erzsébet és 

szüleik 

Péntek Köznap 17:00 (szlovák) 

 

 + Bús Gergely 

 + Šemoda János 

Szombat Köznap 8:00 (magyar) + Bencz Ferenc 

Vasárnap 
Virágvasárnap, az Úr 
szenvedésének vasárnapja 

8:00 (szlovák) 
 

 

10:00 (magyar) 

   Hívekért 

 

  A Jóisten segítségéért – egy   
  családért a Segítő Szűzanya  

  tiszteletére 

 

A múlt vasárnap a  perzselyben 71,64 € volt. (a szlovák szt. misén 32,60 €, a magyar szt. 

misén  39,04 €). A gyűjtés a templomunk kiadásaira 391,80 € volt (a szlovák szt. misén 
126,60 € a magyar szt.misén 265,20 €). Minden  adakozónak szívből mondok köszönetet.  

 

Ma délután a keresztúti ájtatosság 14.30 órakor lesz. Pénteken pedig 17.00 órától, majd azt 

követően lesz a szentmise.  

 
Egyházközségünkben március 21-én, azaz szerdán 15:00 órától lesz a húsvéti közös gyónás. 

A gyóntatás alatt kétszer fogunk áldoztatni – mégpedig 15:30 és 16:00 órakor, utána már csak 

a szentmise keretén belül. Gyóntatni fogunk a szentmise alatt is. Kérem a kedves híveket, 

hogy használják ki ezt az alkalmat lelkileg felkészülni a húsvéti ünnepek méltó 
megünneplésére. 

Ezenkívül még csütörtökön és pénteken is fogok gyóntatni a templomban a szentmisék 

előtt. 

 

Szombaton 10:00 órától lesz a templomunk nagytakarítása a húsvéti ünnepekhez. Kérem 
a híveket, hogy minnél nagyobb számban jöjjenek el segíteni. 

 

Virágvasárnap a főbejárat előtt gyülekezzünk, ahol megtartjuk a barkaszentelés szertartását. 

 

Jövő vasárnaptól kezdődik a nyári időszámítás. Ezért az órákat szombatról vasárnapra 
hajnali  2.00 órakor  átállítjuk 3.00 órára. 


