
Oznamy 

na 24.nedeľu v cezročnom období 
(17.septembra 2018 –23.septembra 2018) 

 

PORIADOK SVÄTÝCH OMŠÍ 

Deň Liturgické slávenie Čas (jazyk) Úmysel 

Pondelok Féria 18:00 (maďarská) + Ladislav Gál, 10.výročie úmrtia 

Utorok Féria 18:00 (maďarská) 

 

+ Ladislav Bencz, manž. Barbora a 

rodičia 

Streda Féria 18:00 (maďarská) 

+ Ladislav Vanyo, manž. Veronika, 

rodičia, súrodenci, zaťovia, vnuci – 
Tomáš, Jozef a Ladislav  

Štvrtok 

Sv. Ondreja Kima 

Taegonha, kňaza, a Pavla 

Chonga Hasanga 
a spoločníkov, mučeníkov, 

spomienka 

 

18:00 (maďarská) 
adorácia 

 Z vďaky za jednu rodinu, ku cti Panny 
Márie Pomocnice Kresťanov  

Piatok 
Sv. Matúša, apoštola 

a evanjelistu, sviatok 
18:00 (slovenská)  + Ladislav Piterka, rodičia a svokrovci 

Sobota Panny Márie v sobotu 8:00 (maďarská)  + František Szórád 

Nedeľa 
25.  nedeľa v cezročnom 

období  

8:00 (slovenská) 

 

10:00 (maďarská) 

+ Jozef Szórád, manž. Apolonia, syn 

Ján, nevesta Anna 

 

Za veriacich 
 

 

 

Minulú nedeľu  do zvončeka sa vyzbieralo 61  € (na slov.sv.omši 36,20 €, na maď.sv.omši 24,80 

€) .  Každému darcovi vyslovujem „Pán Boh zaplať“. 

  

V sobotu – 22. septembra o 11.00 hod. bude v kostole stretnutie birmovancov .  

 

Tento týždeň budú jesenné kántrové dní, v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden 

deň. Obsah jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu. 

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. 
 

 

 

 

 



Hirdetések 

az évközi idő 24.vasárnapjára 
   ( 2018. szeptember 17.– 2018. szeptember 23.) 

 

A SZENTMISÉK RENDJE  

 Nap Liturgikus ünneplés      Idő (nyelv) A szentmiseszándék 

Hétfő Köznap 18:00 (magyar) 
 + Gál László, halálának 10. 

évfordulója 

Kedd Köznap 18:00 (magyar) 
 + Bencz László, neje Borbála és 
szüleik 

Szerda Köznap 18:00 (magyar) 

 + Vanyo László, neje Veronika, 

szüleik, testvéreik, vejeik, unokáik 

– Tamás, József és László 

Csütörtök 

Kim Taegon Szt. András 
áldozópap, Csong Haszang 

Szt. Pál és társaik, vértanúk, 

emléknap 

18:00 (magyar) 

adoráció 

 Hálából egy családért a Segítő 

Szűzanya tiszteletére 

Péntek 
Szt. Máté apostol és 

evangélista, ünnep 
     18:00 (szlovák) 

 + Piterka László, szülei, anyósa, 

apósa 

Szombat Panny Márie v sobotu 8:00 (magyar)   + Szórád Ferenc 

Vasárnap 25. évközi vasárnap 

 

8:00 (szlovák) 

 
10:00 (magyar) 

 + Szórád József, neje Apolonia, 

fiuk János, menyük Anna 

 
Hívekért 

 

 

A múlt vasárnap a perzselyben  61 € (szlov.szt.misén 36,20 €, magy. szt.misén 24,80 €) volt . 

Minden  adakozónak szívből mondok köszönetet. 

 

Szombaton – szeptember 22-én 11.00 órakor lesz a bérmalandóknak találkozó a templomban. 

 

Ezen a héten - szerdán, pénteken és szombaton lesznek az őszi kántornapok. Csak egy nap 

kötelező.  A kántornapok lényege – köszönetet mondani a termésért.   

 

Jövő vasárnap gyűjtést tartunk a papi szeminárium részére. 

 

Hálás köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik a tegnapi ünnepségem színvonalas 

megünnepléséhez hozzájárultak -  a polgármesternek,  a helyi önkormányzatnak, 

a szervezőknek, az énekkarnak, kántoroknak, ministránsoknak, lektoroknak, a fiataloknak,  

valamint minden hívőnek, aki bármilyen módon hozzájárult ezen ünnepséghez. Úgyszintén 
köszönöm a hívek pénzbeli ajándékát. 
 

 


