OMŠOVÝ PORIADOK – SZENTMISÉK RENDJE
NEDEĽA
29.
VASÁRNAP

26. nedeľa cez rok
26. évközi vasárnap

PONDELOK
30.
HÉTFŐ

Svätý Hieronym
Szent Jeromos

18.00

UTOROK
1.
KEDD

Svätá Terezka Ježiškova
Lisieuxi Szt. Teréz

8.00 m.

STREDA
2.
SZERDA

Svätý anjeli strážcovia
Szent őrzőangyalok

18.00 sl. Gábor Julianna, László, Áron, Áron,
Szalay István, Teréz, Mihály és Csekey
Antal

8.00 sl.

na úmysel

11.00 m. hívekért
Németh Gyula, Ilona, Erzsébet és szüleik

adorácia+biblická hodina

ŠTVRTOK
3.
CSÜTÖRTÖK
PIATOK
4.
PÉNTEK

18.00 m. Brath Rozália és szülei
szentségimádás+bibliaóra
Svätý František Assiský
Assisi Szent Ferenc

SOBOTA
5.
SZOMBAT
NEDEĽA
6.
VASÁRNAP

18.00 m. Hálából a megélt 70 évért
mládežnícka omša/diákmise

8.00 m. Balkó Julianna a Andrej a rodičia
sobáš 15.00 sl. Ladislav Sándor + Gabriela Gáborová
27. nedeľa cez rok
27. évközi vasárnap

8.00 m. hívekért
11.00 sl. Balkó Imrich, Veronika a Imrich a Štefan

Oznamy
Večerné sväté omše od 18.00!
Desiatok ruženca v škole každú stredu po 2 hodine.
V stredu, štvrtok a piatok sa budú predmodlievať ruženec deti.
Piatok: mládežnícka omša a stretnutie s birmovancami v kostole.
Prvý piatok, spovedám pred sv. omšami! V piatok spovedanie chorých.
V sobotu od 10.00 stretnutie s deťmi na fare: ruženec z gaštanov.
V sobotu o 19.30 stretnutie s mladými od 14 rokov na fare.
Mariánska kongregácia pre deti, môžu sa celý týždeň zahlasovať u mňa, v
nedeľu budú skaldať sľub.
Na budúcu nedeľu offera.
Chceme obnoviť ružencové spoločenstvo. Prosím, prihláste sa u mňa!
Denne sa treba pomodliť 1 desiatok ruženca.
Bodovanie miništrantov, treba sa nahlásiť do zoznamu.
Kalendáre na budúci rok: 1,-€.
Ukončenie prihlášok na birmovku. Organizačné stretnutie v piatok po
omši o 18.00 v kostole. Prihlasovanie prvoprijímajúcich.

Hirdetések
Esti szentmisék 18 órától!
1 tized Rózsafüzér az iskolában minden szerdán a 2. óra után.
Szerdán, csütörtökön és pénteken a gyerekek fogják előimádkozni a
rózsafüzért.
Péntek: ifjúsági szentmise, utána találkozó a bérmálkozókkal a
templomban.
Első péntek: gyóntatok a szentmisék előtt! Betegek gyóntatása.
Szombaton 10-től foglalkozás a gyerekeknek a plébánián: gesztenyerózsafüzér.
Szombaton 19.30-tól kisközi a plébánián 14 éven felülieknek.
Mária Kongregáció a gyerekeknek. Egész héten jelentkezhetnek nálam,
vasárnap fognak fogadalmat tenni.
Jövő vasárnap offera.
Szeretnénk megújítani a Rózsafüzér Társulatot. Kérem jelentkezzenek
nálam! Napi 1 tized rózsafüzért kell elmondani.
Ministránsok pontozása, be lehet jelentkezni a ministránsok közé.
Lehet rendelni naptárakat. Lehet rendelni Zoboralji harangszót. 7,-€.
Bérmálási jelentkezés befejezése. Közös találkozó és megbeszélés
pénteken az esti szentmise után a templomban. Elsőáldozók jelentkezése.
Mankó: felvételi október 5.

OMŠOVÝ PORIADOK – SZENTMISÉK RENDJE
Štitáre - Csitár
SOBOTA
28.
SZOMBAT
NEDEĽA
29.
VASÁRNAP

18.00 sl. Matyus Michal, Katalin, József és
nagyszülők
biblická hodina
26. nedeľa cez rok
26. évközi vasárnap

SOBOTA
5.
SZOMBAT
NEDEĽA
6.
VASÁRNAP

9.30 m. Salát Imre, Margit, szüleik és elhunyt
gyermekeik
18.00 m. Urbán József, Erzsébet, Vendel és szüleik
bibliaóra

27. nedeľa cez rok
27. évközi vasárnap

9.30 sl.

Péli Borbála, szülei és testvérei

Programy na október
Každý štvrtok desiatok riženca v škole.
5. október - Gaštanové ružence
7. október - omša pri kaplnke
12. október - Púšťanie šarkanov - rodinný program
19. október - púť na Staré hory s deťmi
20. október - Misijná nedeľa
Programok októberre:
Minden kedden 1 tized rózsafüzér az iskolában.
október 5. - Rózsafüzér készítése gesztenyéből
október 7. - szentmise a kápolnánál
október 12. - Sárkányeregetés - családprogram
október 19. - Óhegyi zarándoklat gyerekeknek
október 20. - Missziós vasárnap

