
Oznamy 
na 17. nedeľu v cezročnom období 

(30.júla 2018 –05.augusta 2018) 
 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok Féria 18:00 (maďarská) 
+ Michal Bencz, manž. Helena, syn 
Valent, + Štefan Bencz, a rodičia 

Utorok Sv. Ignáca z Loyoly, 
kňaza, spomienka 18:00 (maďarská)  + Helena Fleischhackerová 

Streda 
Sv. Alfonza Máriu de 
Liguori, biskupa a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

18:00 (maďarská) 
  
 K úcte a za príhovor Panny Márie 
Pomocnice Kresťanov 

Štvrtok Féria 
 

18:00 (slovenská) 
adorácia 

 Na úmyseľ ordinára 

Piatok Féria 18:00 (maďarská)   K úcte Božského Srdca 

Sobota Sv. Jána Máriu Vianneya, 
kňaza, spomienka 8:00 (maďarská)  + František Bencz 

Nedeľa 
18.  nedeľa v cezročnom 
období  

8:00 (slovenská) 
 

10:00 (maďarská) 

 + Koprna Jozef, manž. Mária, rodičia, 
súrodenci, syn Peter 
 
 Za veriacich 
 

 
 
 

Minulú  nedeľu  do zvončeka sa vyzbieralo 62,71 € (na slov.sv.omši  32,12 €,  na   maď.sv.omši     
30,59 €).  Každému darcovi vyslovujem „Pán Boh zaplať“.  
 
V sobotu, 4. augusta  o 11.00 hod. bude mať I. aj II. skupina birmovancov náuku 
v kostole. 
 

Tento týždeň je prvý piatok. 
Spovedanie v kostole: 
Utorok - od 17.00 hod. do 18.00 hod. 
Streda – od 17.00 hod. do 18.00 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.       

 
Dňa 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky 
„Porciunkuly“ za podmienok: nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče 
náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky – sv. 
spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. 

 



 
Hirdetések 

az évközi idő 17.vasárnapjára 
   ( 2018. július 30.– 2018. augusztus 5.) 

 
A SZENTMISÉK RENDJE  

 Nap Liturgikus ünneplés      Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő Köznap 18:00 (magyar) + Bencz Mihály, neje Ilona, fiuk 
Bálint, + Bencz István, és szüleik 

Kedd Loyolai Szent Ignác 
áldozópap, emléknap 18:00 (magyar) + Fleischhacker Ilona 

Szerda 
Ligouri Szent Alfonz – 
Mária, püspök és 
egyháztanító, emléknap 

18:00 (magyar)  A Segítő Szűzanya tiszteletére és 
közbenjárásáért 

Csütörtök Köznap 18:00 (szlovák) 
adoráció  Ordinárius szándékára 

Péntek Köznap 18:00 (magyar) 
 

Jézus Szíve tiszteletére 

Szombat Vianney Szent János Mária 
áldozópap - emléknap 8:00 (magyar) + Bencz Ferenc 

Vasárnap 18. évközi vasárnap 

8:00 (szlovák) 
 
 

10:00 (magyar) 

+ Koprna József, neje Mária, 
szüleik, testvéreik, fiuk Péter 
 
 Hívekért 

 
 

A múlt vasárnap a perzselyben összesen   62,71€ volt (a  szlovák szt.misén  32,12  €, magyar 
szt.misén  30,59 € ). Minden  adakozónak szívből mondok köszönetet. 
 
Szombaton, augusztus 4-én  11.00 órakor a bérmalandók mindkét csoportjának lesz az 
oktatása a templomban.  
 
Ezen a héten első péntek lesz: 
Gyóntatás a templomban: 
Kedden – 17:00 órától  a szentmiséig 
Szerdán  - 17:00 órától a szentmiséig 
A betegek gyóntatása az otthonukban: 
Csütörtök– 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. 
 
Augusztus 2-án,  Porcinkula ünnepén teljes búcsút lehet nyerni a plébániai templomokban 
ezen feltételek mellett: áhítatos templom látogatás, a Miatyánk és a Hiszekegy elimádkozása. 
Ezen kívül három feltételt kell teljesíteni: szentgyónás, szentáldozás és ima a Szentatya 
szándékára 
  



	


