
 
PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

 
Oznamy na 17. nedeľu v cezročnom období  

(29.júla 2019 – 4. augusta 2019)   
 
 
Deň            Liturgické slávenie      Čas (jazyk)  Úmysel  
 
Po 29.VII. Sv. Marty - spomienka     18.00 maď.  +Titus Dallos, manž. Monika 
 
Ut  30.VII. Féria                                18.00 maď.  Z vďaky za úspešné ukončenie skúšky 
                                                                             a prosba o príhovor Panny Márie 
 
St  31.VII. Sv. Ignáca z Loyoly,         18.00 maď. +Vavrinec Szórád, manž. Rozália,rodičia 
                 kňaza – spomienka                              a starí rodičia a Pavol                                          
 
Št  1.VIII. Sv.Alfonza Máriu de         18.00 maď.  Na úmysel ordinára 
               Liguori, biskupa a učiteľa 
               cirkvi - spomienka 
 
Pi  2.VIII. Féria                                 18.00 slov.  K úcte Božského Srdca 
 
So 3.VIII.  Panny Márie v sobotu     08.00 maď.  +Alexander Simon a matka Anna  

Ne 4.VIII.  18.nedeľa v cezroč.obd. 08.00 slov.  +Jozef Koprna, manž.Mária, rodičia 

                                                                            a syn Peter 
                                                         10.00 maď. Za veriacich 
 
Minulý týždeň sa do zvončeka vyzbieralo 48,92 €. Každému darcovi vyslovujem „Pán Boh 
zaplať“. 
Tento týždeň je prvý piatok: 
Spovedanie v kostole bude v utorok a v stredu od 17.00 do 18.00 hod.  
Spovedanie chorých vo štvrtok od 9.00 hod. na Hlavnej ulici, Pri majeri a na ulici za farou. 
V piatok od 9.00 hod. na ulici za kostolom, na Parkovej ulici, Pri Božej studni a ul.Ibrica. 
Dňa 2.aug. možno získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porcinkuly“ za 
podmienok: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) s vyznaním 
viery (Verím Boha). Okrem toho treba splniť podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a 
modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Verím Boha). 
Moje úprimné poďakovanie patrí p. starostovi za pokosenie trávy okolo kostola. 
Na budúcu nedeľu bude zbierka na výdavky kostola.  
 
 
 
 

A SZENTMISÉK RENDJE 
 

Hirdetések az évközi idő 17.vasárnapján 
( 2019. július 29.– 2019.augusztus 4.)  

 
 



Nap          Liturgikus ünneplés   Idő (nyelv)      A szentmiseszándék  
 
H  VII.29.  Szt. Márta-emléknap  18.00 magyar   +Dallos Titusz, neje Mónika 
 
K  VII.30.  Köznap                        18.00 magyar   Hálából a sikeres vizsgákért és a Segítő 
                                                                              Szŭzanya közbenjárásáért                                      
 
Sz VII.31. Loyolai Szt.Ignác          18.00 magyar  +Szórád Lőrinc, neje Rozália, szüleik, 
                áldozópap emléknapja                          nagyszüleik és Pál                                     
 
Cs VIII.1. Ligouri Szt.Alfonz Mária 18.00 magyar  Ordinárius szándékára 
               püspök, egyháztanító emléknapja  
 
P   VIII.2. Köznap                           18.00 szlovák  Jézus Szíve tiszteletére 
 
Sz VIII.3.  Szŭz Mária napja          08.00 magyar  +Simon Sándor és édesanyja Anna 
 
V  VIII.4.  Évközi 18.vasárnap       08.00 szlovák  +Koprna József, neje Mária, szüleik 
                                                                               és fiuk Péter 
                                                      10.00 magyar   Hívekért 
 
A múlt vasárnap a perzselyben összesen 48,92 € volt. Minden adakozónak szívből 
mondok köszönetet.  
Ezen a héten első péntek lesz.  
Gyóntatás a templomban kedden és szerdán 17.00-18.00 óráig.  
Betegek gyóntatása csütörtökön 9.00 órától a  Fő utcán, A majornál és a plébánia mögötti 
úton. Pénteken 9.00 órától a templom mögötti úton, a Park utcán, az Isten kútnál és az 
Ibricén.  
Jövő vasárnap gyűjtést tartunk a templom kiadásaira.   
Augusztus 2-án „Porcinkula“ ünnepén teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik 
áhitatosan meglátogatják a templomot és ott elimátkozzák a Miatyánk és a Hiszekegy 
imákat. Ezen kévül kell teljesíteni az előírt feltételeket: szentgyónás, szentáldozás és ima 
a Szentatya szándékára (Miatyánk, Ŭdvözlégy és Hiszekegy). 
Hálás köszönetem fejezem ki a polgármesternek, hogy lekaszáltatta a füvet a templom 
körül. 


