
Oznamy 
na 26.nedeľu v cezročnom období 

(01.oktobra 2018 –07.októbra 2018) 
 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok 
Sv. Terézie od Dieťaťa 
Ježiša, panny a učiteľky 
Cirkvi, spomienka 

18:00 (maďarská) 
+ Jozef Bús a manž. Margita, rodičia, 
starí rodičia a pra rodičia 

Utorok Sv. anjelov strážcov 
spomienka 18:00 (maďarská)  Na úmysel 

Streda Féria 18:00 (maďarská) + František Kupecsek, manž. Margita a 
rodičia 

Štvrtok Sv.Františka Assiského, 
spomienka 

 
18:00 (slovenská) 

adorácia 
 Na úmysel ordinára 

Piatok Sv. Faustíny Kowalskej, 
panny, spomienka 18:00 (maďarská) K úcte  Božského Srdca 

Sobota Panny Márie v sobotu 8:00 (maďarská)  Na úmysel 

Nedeľa 
27.  nedeľa v cezročnom 
období  

8:00 (slovenská) 
 
 

10:00 (maďarská) 

 Za jubilantku, poďakovanie a prosba 
za zdravie a Božiu pomoc 
 
Za veriacich 

 
 
 

Minulú nedeľu  do zvončeka sa vyzbieralo 48,82  € (na slov.sv.omši 29,27 €, na maď.sv.omši 
19,55 €).Na nitrianský kňazský seminár sa vyzbieralo 208,01 €(na slov.sv.omši 79,10 €, na 
maď.sv.omši 129,01 €).Každému darcovi vyslovujem „Pán Boh zaplať“. 
 
V sobotu – 06. októbra o 11.00 hod. bude v kostole stretnutie birmovancov. 
 
Tento týždeň je prvý piatok. 
Spovedanie v kostole: Utorok a stredu  od 17:00 hod. do 18.00 hod. 
Spovedanie chorých po domoch: 
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   
 
V mesiaci október budeme modliť litánie vždy pred sv.omšou, cez týždeň od 18.00 hod.  
 
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole alebo v rodine. K modlitbe 
ruženca treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. 

 



 
Hirdetések 

az évközi idő 26.vasárnapjára 
   ( 2018. október 01.– 2018.október 07.) 

 
A SZENTMISÉK RENDJE  

 Nap Liturgikus ünneplés      Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő 
A gyermek Jézusról nevezett  
Szt.Teréz, szűz és 
egyháztanító, emléknap 

18:00 (magyar)  + Bús József és neje Margit, 
szüleik, nagyszüleik és dédszüleik 

Kedd Szent őrangyalok, emléknap 18:00 (magyar) Szándékra 

Szerda Köznap 18:00 (magyar)  + Kupecsek Ferenc, neje Margit 
és szüleik 

Csütörtök Assisi Szent Ferenc, 
emléknap 

18:00 (szlovák) 
adoráció  Ordinárius szándékára 

Péntek Szt. Fausztína szűz, 
emléknap 

18:00 (magyar)  Jézus Szíve tiszteletére 

Szombat Szűz Mária napja 8:00 (magyar)  Szándékra 

Vasárnap 27. évközi vasárnap 

8:00 (szlovák) 
 
 

10:00 (magyar) 

Egy jubilánsért, köszönet és 
egyben kérés az Isten segítségért 
és további egészségért 
 
Hívekért 

 
 
A múlt vasárnap a perzselyben 48,82 € (szlov.szt.misén 29,27 €, magy. szt.misén 19,55 €) volt . 
A múlt heti gyújtés a papi szeminárium részére208,01 €    (szlov.szt.misén 79,10  €, magy. 
szt.misén 128,01 €) volt. Minden  adakozónak szívből mondok köszönetet. 
 
Szombaton – oktober 06-án 11.00 órakor lesz a bérmalandóknak találkozó a templomban. 
 
Ezen a héten első péntek lesz. 
Gyóntatás a templomban – kedden és szerdán 17:00 órától 18:00 óráig. 
A betegek gyóntatása az otthonukban: 
Csütörtök – 9.00 órától – fő úton, a majornál és a plébánia mögötti úton, 
Péntek – 9.00 órától -  a templom mögötti úton, a Park utcán, az Isten kútnál és az Ibricén   
 
Az októberi litániákat mindig a szentmise előtt fogjuk imádkozni, hétköznap 18.00 órától.  
 
Teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik a templomban vagy a családban imádkozzák 
a rózsafüzért és amelyhez  hozzáfűznek egy rövid elmélkedést a rózsafüzér titkairól. 

	


