OMŠOVÝ PORIADOK – SZENTMISÉK RENDJE
NEDEĽA
2.
VASÁRNAP

8. nedeľa cez rok 8.00 sl.
8. évközi vasárnap
11.00 m.

PONDELOK
3.
HÉTFŐ

17.00 m.

UTOROK
4.
KEDD

7.00 m.

STREDA
5.
SZERDA

Popolcová streda
Hamvazószerda

18.00 m./sl.

Gábor Ilona
Szórád András és szülei
A Mária Légió élő és elhunyt
tagjaiért

Balkó Jenő
vecsernye
Mária Légió

ŠTVRTOK
6.
CSÜTÖRTÖK

17.30 m.

PIATOK
7.
PÉNTEK

18.00 m.

Balkó József, Ilona és
hozzátartozóik
366 hsz.
krížová cesta-keresztút/vešpery

SOBOTA
8.
SZOMBAT

8.00 m.

Szalay Ferenc

8.00 sl.

Alexander, Rozália, Ján a Michal

11.00 m.

Baráth Jenő, András és Mária
15.00 keresztút
16.00 Mária Légió

NEDEĽA
9.
VASÁRNAP

Bányi János, Erzsébet és szüleik
szentségimádás/vecsernye

1. pôstna nedeľa
Nagyböjt 1.
vasárnapja

Oznamy
V stredu je prísny pôst!
V pôste budú spoločné vešpery po každej večernej svätej omši a krížová cesta v
stredu, piatok a nedeľu - za priaznivého počasia vonku. Poprosím mužov niesť
kríž. V piatok poprosím predmodlievať sa deti a birmovancov.
V piatok stretnutie s birmovancami.
V sobotu stretnutie Máriinej Kongregácie na fare o 10.00.
V sobotu od 11.30 stretnutie s prvoprijímajúcimi na fare.
Prvý piatok, spovedám od 16.30 okrem stredy - až po vešperách.
Spovedám chorých.
Pôstne triduum: streda, štvrtok, piatok.
Dnes offera na prvú nedeľu.
Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.
Pôstna pokladnička pri Svätom Antonkovi.
Pôstna disciplína:
Popolcová streda a Veľký piatok: sú dňami zdržovania sa mäsitých pokrmov a
prísneho pôstu.
Zdržovanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých, ktorí dovŕšili 14. rok života.
Prísny pôst - je dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť a dvakrát niečo menej zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roka života. Duchovní
pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní
zákonom pôstu a zadržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu
pokánia.
Všetky piatky v roku: sú dňami pokánia.
Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:
1. zdržovanie sa mäsitého pokrmu,
2. skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný
ruženec,
3. čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút,
4. skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci
alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc
chudobným či viacdetným rodinám a pod.,
5. zrieknutie sa sledovania televíznych programov alebo fajčenia alebo
alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie.

Hirdetések
Szerdán szigorú böjt!
A nagyböjti időben minden esti szentmise után vecsernye, keresztút szerdán,
pénteken és vasárnap. Kedvező időjárás esetén kint. Megkérem a férfiakat vinni a
keresztet. Pénteken megkérem a gyerekeket, bérmálkozókat előimádkozni.
Pénteken találkozó a bérmálkozókkal.
Szombaton a Mária Kongregáció találkozója a plébánián 10 órától.
Szombaton 11.30-tól találkozó az elsőáldozókkal a plébánián.
Első péntek, gyóntatok 16.30-tól szerda kivételével - csak a vecsernye után.
Betegek gyóntatása.
Nagyböjti triduum: szerda, csütörtök, péntek.
Ma elsővasárnapi offera.
Jövö vasárnap gyűjtés a karitászra.
Nagyböjti persely Szent Antalkánál.
Böjti fegyelem:
Hamvazószerda és nagypéntek: hústilalom és szigorú böjti nap. A hústilalom
kötelezi mindazokat, akik 14. életévüket betöltötték. A szigorú böjt - egyszeri
étkezés, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül - a
nagykorúakat kötelezi hatvanadik életévük megkezdéséig. A lelkipásztoroknak és a
szülőknek legyen azonban gondja arra, hogy a bűnbánat valódi értelmére
megtanítsák azokat is, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és a
hústilalomra.
Az év többi péntekjein: bűnbánati vezeklési nap.
A hívek az alábbi formák közül választva vezekelnek:
1. hústól való tartózkodás,
2. szentmisén való részvétel, keresztút vagy fájdalmas rózsafüzér imádsága,
3. A Szentírás olvasása min. 10 percig,
4. irgalmas jócselekedet: beteg látogatása valamilyen segítségnyújtással, a megholt
hívekért felajánlott imával egybekötött temető látogatása, anyagi segítségnyújtás
szegényeknek, nagycsaládosoknak...
5. TV, cigaretta, alkohol fogyasztásáról való lemondás, más önmegtagadás

