
Oznamy 

na 5.veľkonočnú nedeľu 
(30.apríla 2018 – 06.mája 2018) 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok Féria 17:00 (maďarská) 

Z vďaky - za 80 ročného a jeho rodinu, 

k úcte Panny Márie Pomocnice 

Kresťanov 

Utorok Féria  15:00 (maďarská) 
 + Lukáč Nagy, pohrebná sv.omša, 
 pohreb 

Streda 
Sv. Atanáza, biskupa 
a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 

18:00 (maďarská) 
 + Jozef Macskay, manž. Juliana, syn 
Anton 

+ Vojtech Cvetanov, manž. Gizela 

Štvrtok 
Sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolov, sviatok 

18:00 (slovenská) 

adorácia 
Na úmysel 

Piatok Féria 18:00 (maďarská) 
  

K úcte Božského Srdca 

Sobota Féria 8:00 (maďarská) 
 + Ladislav Földessy, vnuk Richard 

+ Jozef Gál, manž. Juliana 

Nedeľa 6. Veľkonočná nedeľa   

8:00 (slovenská) 

 

 

10:00 (maďarská) 

 Za veriacich 

 

+Jozef Szórád, + Jozef Marko, 

+ Jozef Dallos, manž. Juliana 
+ Imrich Licskó, manž. Katarína 

 

 

 

Minulý týždeň do zvončeka sa vyzbieralo  59,54  € . (na slov.sv.omši 35,34€,  na maď. sv.omši 

24,20 €). 

Zbierka na kňažský seminár bola vo výške 243,55 €  (na slov.sv.omši 93,90 €, na maď. sv.omši 

149,65 €). Každému darcovi vyslovujem „Pán Boh zaplať“.  

 

Tento týždeň je prvý piatok. 

Spovedanie v kostole: 

Pondelok - od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

stredu - od 17.00 hod do 18.00 hod. 
Spovedanie chorých: 

Štvrtok od 9.00 hod. – na ulici za kostolom , na Parkovej ulici, pri Božej studni a na ulici                                  

                                  Ibrica. 

Piatok od 9.00 hod. - na hlavnej ceste, pri majeri, a na ulici za farou. 

 
Vo štvrtok – 03.mája o 16.00 hod. bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí. 

 

V sobotu, 05.mája o 11.00 hod. bude mať II. skupina birmovancov náuku v kostole. 
 

 V mesiaci máj na začiatku sv.omší sa budeme modlievať májovú pobožnosť. 

 

Poďakovanie patrí obecnému úradu za pokosenie trávy okolo kostola. 
 



Hirdetések 

Húsvét 5. vasárnapjára 
   ( 2018. április 30. – 2018. május 06.) 

 

A SZENTMISÉK RENDJE  

 Nap Liturgikus ünneplés      Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő Köznap 17:00 (magyar) 
 Hálából, 80 évesért és családjáért, 

a Segítő Szűz tiszteletére 

Kedd Köznap 15:00 (magyar) 
 + Nagy Lukács, temetési szt.mise, 

 temetés 

Szerda 
Szt. Atanász, püspök és 

egyháztanító, emléknap 
18:00 (magyar) 

 + Macskay József, neje Júlia, fiuk 

Antal 

+ Cvetanov Béla neje Gizella 

Csütörtök 
Szt. Fülöp és Jakab, 

apostolok, ünnep 
18:00 (szlovák) 

adoráció 
Szándékra 

Péntek Köznap 18:00 (magyar) 
 

Jézus Szíve tiszteletére 

Szombat Köznap 8:00 (magyar) 

+ Földessy László, unokája 

Richard 

+ Gál József, neje Julianna 

Vasárnap Húsvét 6. vasárnapja 

8:00 (szlovák) 

 
 

10:00 (magyar) 

  Hívekért 
 

+ Szórád József, + Marko József, 

+ Dallos József, neje Julianna, 

+ Licskó Imre, neje Katalin 
 

A múlt vasárnap a perzselyben összesen 59,54  € volt. (szlovák szt.misén 35,34 €, magyar 

szt.misén 24,20 €). A gyűjtés a papi szeminárium részére 243,55 € (szlovák szt.misén 93,90 €, 

magyar szt.misén 149,65 €).Minden  adakozónak szívből mondok köszönetet.  

 

Ezen a héten első péntek lesz: 

Gyóntatás a templomban: 

Hétfőn - 16.00 órától 17.00 óráig – a szentmiséig 

Szerdán  - 17:00 órától 18.00 óráig - a szentmiséig 
A betegek gyóntatása az otthonukban: 

Csütörtökön – 9.00 órától –  a templom mögötti úton, a Park utcán, az Isten kútnál és az   

                                              Ibricén, 

Pénteken – 9.00 órától - a fő úton, a majornál és a plébánia mögötti úton. 

 
Csütörtökön – május 3-án 16.00 órakor az elsőáldozóknak lesz találkozó a templomban. 

 
Szombaton, azaz május 5-én 11.00 órakor a bérmálkozók II. csoportjának lesz az oktatása  

a templomban . 

 

Május hónap folyamán a  májusi ájtatosság mindig a szentmise előtt lesz megtartva. 
 

Köszönetem fejezem ki a községhivatalnak, hogy lekaszáltatta a füvet a templom körül. 

 
 


