BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK 24. - 31. január 2021
A SZENTMISÉK RENDJE – 2021. január 24 - 31.
Slávenie verejných bohoslužieb do odvolania sú v kostoloch zakázané.
A visszavonásig a templomokban a nyilvános istentiszteletek tiltva vannak.

24.
I.

TRETIA

NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
Pondelok - Hétfő

8:00 magyar
9:00 slovenská
11:00 magyar
16:00 slovenská
17:00 magyar

Szent Rozália
Svätý Ondrej
Szent András
Svätý Ondrej
Szent András

7:00 slovenská
8:00 magyar
17:00 magyar

Svätý Ondrej
Szent Rozália
Szent András

8:00 magyar
17:00 slovenská

Szent Rozália
Svätý Ondrej

25.
I.

Obrátenie sv. Pavla apoštola,
sviatok
Szt. Pál apostol megtérése,
ünnep

26.
I.

Sv. Timoteja a Títa,
biskupov, spomienka
Szent Timóteus és Titusz,
püspökök, emléknap

27.
I.

Sv. Angela Merici, panna
ľub. spomienka
Merici Szt. Angéla, szűz
vál. emléknap

7:00 slovenská
8:00 magyar
17:00 magyar

Svätý Ondrej
Szent Rozália
Szent András

28.
I.

Štvrtok – Csütörtök

08:00 magyar
17:00 slovenská

Szent Rozália
Svätý Ondrej

29.
I.

Piatok - Péntek

7:00 slovenská
8:00 magyar
17:00 magyar

Svätý Ondrej
Szent Rozália
Szent András

8:00 magyar
17:00 slovenská
17:00 magyar

Szent Rozália
Svätá Rozália
Szent András

8:00 magyar
9.00 slovenská
11:00 magyar
16:00 slovenská
17:00 magyar

Szent Rozália
Svätý Ondrej
Szent András
Svätý Ondrej
Szent András

31.
I.

Élő Péter
† Jozefín és lánya Irén

Utorok - Kedd

Streda - Szerda

30.
I.

† Pál,Katalin,Irén,Tibor
† Veronika, Ondrej a Vierka

Sobota - Szombat

ŠTVRTÁ

NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

Családi békéért

† József és Ľubomír
Mackó és Gyurcsovics cs†tag.
Egészségért

Mackó és Gyurcsovics cs.†tag.
Mackó és Gyurcsovics cs.†tag.
† Erika

Mackó és Gyurcsovics cs.†tag.
† Karol Kaplík

V prípade záujmu o sviatosť zmierenia oslovte individuálne našich kňazov.
A bűnbánat szentségéhez való járulás szándékát jelezzék és beszéljék meg
személyesen papjainkkal.

FARSKÉ OZNAMY

24. - 31. január 2021

**
Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky zatiaľ na celom Slovensku je
pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.
**
Úmysly svätých omší prijaté na konkrétny deň budú odslúžené v ten deň počas
súkromnej svätej omše kňaza a veriacim odporúčame, aby sa duchovne spojili v modlitbe na
tieto úmysly. Veriacich pozývame k sledovaniu priamych prenosov svätých omší
prostredníctvom televíznych a rozhlasových vysielaní a sociálnych sietí.
Každý deň je priamy prenos svätej omše o 11:00 hod. z Kaplnky povýšenia Svätého kríža
- Arcibiskupského úradu v Trnave.
**

24 hodinová adorácia v Kaplnke sv. Anny zatiaľ nebude.

**
V rámci charity v rámci pomoci odkázaným prežiť zimu, veriaci našej katolíckej
farnosti sa môžu pripojiť k iniciatíve darovania trvanlivých potravín (konzerv, paštéky). Vaše
dary môžete odovzdať na fare. Za Vaše dary Pán Boh zaplať!
**
Tento týždeň prispeli darcovia na opravu baziliky sv. Ondreja sumou 20,- EUR (od
začiatku roka je to 134,- EUR).
Plánovaný projekt novej kaplnky v areáli nemocnice v Komárne tento týždeň
dobrodinci podporili sumou 10,- Eur, (od začiatku roka 2021 je to 90,- EUR).
**
Prosíme našich veriacich, aby v rámci svojich možností ani počas pandémii nezabudli
podporovať našu farnosť a kostoly.
Farský účet: SK81 0900 0000 0000 2638 4970

HIRDETÉSEK 2021. január 24 - 31.
**
A Szlovák kormány döntése alapján Szlovákia egész területén jelenleg fel vannak
függesztve a nyilvános szentmisék és közösségi liturgikus alkalmak.
**
Az egyes bejegyzett miseszándékokat papjaink magánszentmise keretén belül elvégzik.
A híveknek ajánljuk, hogy lélekben csatlakozzanak az adott szándékra végzett imához,
valamint mindenkit arra buzdítunk, hogy a TV és rádió csatornákon, valamint a közösségi
hálón keresztül sugárzott szentmisék élő adásaiba kapcsolódjanak be.
A Mária Rádió Mirjam naponta közvetít magyar nyelvű szentmiséket a
www.mariaradio.sk honlapon keresztül:
15.00 órakor (komáromi és rozsnyói vételkörzet) – facebook videó stream,
18.00 órakor (telki-bányai és rozsnyói vételkörzet)
09.00 órakor köznapokon a központi adásban.
**

A Szent Anna kápolnában a 24 órás szentségimádás jelenleg még elmarad.

**
Városunk rászorulóit katolikus plébániánk hívei a karitász szellemében tartós
élelmiszerek felajánlásával segíthetik (konzervek, pástétomok stb.). Adományaikat a plébánián
keresztül adhatják át. Hálás szívvel köszönjük adományaikat!
**
A héten a Szent András-bazilika javítására felajánlott adományok összege 20,- EUR (az
év kezdete óta 134,- EUR jött össze).
A kórház területén tervezett új kápolna kialakítására a héten 10,- Eur lett felajánlva (a
2021 év kezdete óta 90,- EUR).
**
Kérjük egyházközségünk híveit, amennyiben lehetőségeik megengedik, a világjárvány
idején se feledkezzenek el templomainkat és plébániánkat támogatni.
Számlaszámunk: SK81 0900 0000 0000 2638 4970

