Oznamy
na 7.veľkonočnú nedeľu
(14.mája 2018 – 20. mája 2018)

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ
Deň

Liturgické slávenie

Čas (jazyk)

Úmysel

Pondelok

Sv. Mateja, apoštola,
sviatok

18:00 (maďarská)

+ Monika Dallosová, 25.výročie
úmrtia, a manžel Títus

Utorok

Féria

18:00 (maďarská)

+ Štefan Zsebi a rodičia
+ Štefan Rácz, manž. Magdaléna a syn
Ernest

Streda

Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka,
spomienka

18:00 (maďarská)

+ Jozef Bús, brat Tomáš, otec
František a starí rodičia

Štvrtok

Féria

18:00 (maďarská) + Ladislav Szórád a zať Jozef Bús,
adorácia
20.výročie ich úmrtia

Piatok

Féria

18:00 (slovenská)

+ Imrich Vanyo a manž. Veronika

Sobota

Féria

8:00 (maďarská)

Za živých a zosnulých členov jednej
rodiny

Nedeľa

ZOSLANIE DUCHA
SVÄTÉHO, slávnosť

8:00 (slovenská)

+ Jozef Zúzik, manž.Margita

10:00 (maďarská)

Za veriacich

Minulý týždeň do zvončeka sa vyzbieralo 91,92 € . (v nedeľu na slov.sv.omši 41,93 €, na maď.
sv.omši 25,91 €, a vo štvrtok 24,08 €). Každému darcovi vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Tento týždeň budú letné kántrové dni, v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden
deň.Obsah letných kántrových dní je prosba za jednotu kresťanov alebo za duchovné
povolania.
V utorok, 15.mája o 16.30 hod. bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí.

V sobotu, 19.mája o 11.00 hod. bude mať II. skupina birmovancov náuku v kostole.
Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Duchu Svätého na verejnom speve alebo
recitovaní hymnu „Veni Creator“ („Príď, Duchu Svätý, tvorivý“), môže za zvyčajných
podmienok získať úplné odpustky.
Na budúcu nedeľu bude obvyklá výročitá zbierka.
Moje úprimné poďakovanie patrí dvom veriacim – odborníkom, ktorí vymenili halogénové
lampy v kostole, ktoré boli v nebezpečnom stave. Cena lámp je 120 €.

Hirdetések
Húsvét 7. vasárnapjára
( 2018. május 14. – 2018. május 20.)

A SZENTMISÉK RENDJE
Nap

Liturgikus ünneplés

Idő (nyelv)

A szentmiseszándék

Hétfő

Szt. Mátyás, apostol, ünnep

18:00 (magyar)

+ Dallos Mónika, halálának
25.évfordulója, és férje Títusz

Kedd

Köznap

18:00 (magyar)

+ Zsebi István, és szülei
+ Rácz István, neje Magdolna, és
fiuk Ernő

Szerda

Nepomuki Szent János,
áldozópap és vértanú,
emléknap

18:00 (magyar)

+ Bús József, testvére Tamás,
édesapjuk Ferenc, és nagyszüleik

Csütörtök Köznap

18:00 (magyar)
adoráció

+ Szórád László, veje Bús József,
haláluknak 20. évfordulója

Péntek

Köznap

18:00 (szlovák)

+ Vanyo Imre és neje Veronika

Szombat

Köznap

8:00 (magyar)

Egy család élő és elhunyt tagjaiért,
a Szűzanya tiszteletére

8:00 (szlovák)

+ Zúzik József, neje Margit

10:00 (magyar)

Hívekért

Vasárnap PÜNKÖSD vasárnapja

A múlt héten a perzselyben összesen 91,92 € volt. ( vasárnap a szlovák szt.misén 41,93 €,
magyar szt.misén 25,91 € és csütörtökön pedig 24,08 €). Minden adakozónak szívből mondok
köszönetet.

Ezen a héten lesznek a nyári kántornapok - szerdán, pénteken és szombaton. Csak egy nap
kötelező. A kántornapok tartalma – imádkozni a keresztények egységéért vagy a papi-,
szerzetesi hivatásokért.
Kedden– 16:30 órakor az elsőáldozóknak lesz találkozó a templomban.
Szombaton, azaz május 19-én 11.00 órakor a bérmálkozók II. csoportjának lesz az oktatása
a templomban .

Azok a hívek, akik Pünkösd vasárnapján eléneklik vagy elmondják a „Veni Creator“
(Teremtő Lélek, szállj reánk) kezdetű himnuszt, a már megszokott feltételek mellett teljes
búcsút nyerhetnek.
Jövő vasárnap megtartjuk a hagyományos pünkösdi oferát.
Őszinte köszönetem fejezem ki két hívőnek – szakembereknek, akik kicserélték a halogén
lámpákat a templomban, amelyek már veszélyes állapotban voltak. A lámpák ára 120 €.

