
Oznamy 

na 12. nedeľu v cezročnom období 
(25.júna 2018 –01.júla 2018) 

 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok Féria 16:30 (maďarská) 

Prosba o pomoc a príhovor Panny  

Márie Pomocnice Kresťanov  pre 

jednu nezdravú 

Utorok Féria  16:30 (maďarská) 
 + Gašpar Gyuris, manž. Alžbeta a 

rodičia 

Streda Féria 18:00 (maďarská)  + Gregor Gál, manž. Terézia a rodičia 

Štvrtok 
Sv. Ireneja, biskupa 

a mučeníka, spomienka 

 

18:00 (maďarská) 

 

+ Peter Molnár, manž. Juliana a rodičia 

Piatok 
Sv.Petra a Pavla, 

apoštolov, slávnosť, 

prikázaný sviatok 

18:00 (maď.slov.)   Za veriacich 

Sobota Panny Márie v sobotu 8:00 (maďarská) 
  
+ Helena Fábelová, 1.výročie úmrtia, 

zádušná sv.omša 

Nedeľa 
13.  nedeľa v cezročnom 

období  

8:00 (slovenská) 
 

10:00 (maďarská) 

 Na úmysel 
 

 Za veriacich 

 

 

 

Minulú nedeľu  do zvončeka sa vyzbieralo  56,00  € (na slov.sv.omši 32,55 €, na maď.sv.omši 

23,45 €).  Každému darcovi vyslovujem „Pán Boh zaplať“.  

 

V sobotu, 30.júna  o 11.00 hod. bude mať II. skupina birmovancov náuku v kostole. 
 

V pondelok a utorok po sv.omši v zákrstií budeme zapisovať omšové úmysly na mesiace júl, 

august a september. 

 

V nedeľu počas sv. omše zaspievame hymnus Te Deum na poďakovanie za Božie 

dobrodenie počas školského roka. Pozývam  na túto vďakovnú sv. omšu všetkých žiakov 

a študentov. 

 

 



Hirdetések 

az évközi idő 12. vasárnapjára 
   ( 2018. június 25.– 2018.július 01.) 

 

A SZENTMISÉK RENDJE  

 Nap Liturgikus ünneplés      Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő Köznap 16:30 (magyar) 
Egy betegért - a Segítő Szűzanya 

segítségéért és közbenjárásáért  

Kedd Köznap 16:30 (magyar) 
+ Gyuris Gáspár, neje Erzsébet, és 

szüleik 

Szerda Köznap 18:00 (magyar) 
+ Gál Gergely, neje Teréz és 

szüleik 

Csütörtök 
Szt. Iréneusz, püspök és 

vértanú, emléknap 18:00 (magyar) 
+ Molnár Péter, neje Julianna, és 

szüleik 

Péntek 
Szt. Péter és Pál apostolok 

főünnepe, parancsolt ünnep 
18:00 (magy.szlov.) 

 

  Hívekért 

Szombat Szűz Mária napja 8:00 (magyar) 
+ Fábel Ilona, halálának 

1.évfordulója, gyászmise 

Vasárnap 13. évközi vasárnap 

8:00 (szlovák) 

 
10:00 (magyar) 

Szándékra 

 
Hívekért 

 

 

A múlt vasárnap a perzselyben 56,00  € volt (szlovák szt.misén 32,55 €, magyar szt.misén 23,45 

€). Minden  adakozónak szívből mondok köszönetet.  

 

Szombaton, június 30-án 11.00 órakor a bérmalandók II. csoportjának lesz az oktatása 

a templomban.  

 
Hétfőn és kedden a sekrestyében a szentmisék után fogjuk írni a szentmise szándékokat az 

elkövetkező három hónapra – július, augusztus, szeptember.  

 

Vasárnap szeretettel meghívom az iskolásokat, hogy hálát adjunk a Jóistennek az elmúlt 

iskolaévért. A szentmise keretén belül köszönetképpen elénekeljük a Te Deum-ot .  
 

 
 


