
_AKTUALIZOVANÉ: 15. máj 2023 o 10:30__  

_v budúcnosti po načítaní oznamov stlačte "REFRESH" - pre aktualizáciu (F5)_ 
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Františkánsky kostol Stigmatizácie sv. Františka 

Assiského v Nových Zámkoch 
 

LITURGICKÉ SLÁVENIA – 7. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ 

Po 22.05.2023 Ľub. spomienka: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky  

Ut 23.05.2023 Sviatok: Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi  

St 24.05.2023 
Slávnosť: VÝROČIE POSVIACKY NÁŠHO NOVOZÁMOCKEHO 

KOSTOLA STIGMATIZÁCIE SV. FRANTIŠKA. 
 

Št 25.05.2023   

Pi 26.05.2023 Spomienka: Sv. Filipa Neriho, kňaza  

So 27.05.2023 Večerná sv. omša: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO  

Ne 28.05.2023 
Slávnosť ZOSLANIA DUCHA 

SVÄTÉHO 

Večerná sv. omša * = v maďarskom 

jazyku 
 

* Večerná sv. omša v nedeľu sa jazykovo mení podľa týždňov: Párny = maďarská // Nepárny = 

slovenská  

Drahí bratia a sestry!                   

• Dnes je 57. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Dnes je zbierka na 

katolícke masmédiá. 

• V utorok - na slávnosť VÝROČIA POSVIACKY NÁŠHO NOVOZÁMOCKEHO KOSTOLA 

STIGMATIZÁCIE SV. FRANTIŠKA, každý kto navštívi tento chrám, za obvyklých podmienok 

môže získať úplné odpustky. (Kostol bol posvätený ostrihomským arcibiskupom Pétrom 

Pázmányim 24. mája 1631). 

• Srdečne pozývame vaše deti (vo veku od 10 do 14 rokov) na františkánsky detský letný tábor 

FraAngeli, ktorý sa uskutoční v Pruskom 8.-15. júla 2023, cena je 125€. Prihlásiť deti môžete na 

www.frantiskani.sk.  

• Zvonček z minulej nedele činil 683 €.  Na kostol prispeli 50 eur a na agapé 36 eur. Všetkým 

dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a ako bratia sa v modlitbách za Vás 

prihovárame. 

• Máj je mesiac, kedy si v liturgii viac ako zvyčajne pripomíname Kristovu Matku. Odporúčame 

i rodinám, aby sa počas tohto mesiaca hojnejšie utiekali k Panne Márii formou rôznych 

mariánskych pobožností a modlitbou ruženca. Pred sv. omšami sa budeme spoločne modliť 
loretánske litánie a deviatnik k Duchu Svätému. 

• Adorácia za rodiny a pokoj vo svete, bude v piatok 26. mája 2023 o 19.15 hod. Po adorácii bude 

príhovorná modlitba spojená s pomazaním olejom od sv. Šarbela. 

• Drahí bratia a sestry, Polícia SR prostredníctvom KBS chce informovať všetkých veriacich, najmä 

seniorov, aby zvýšili svoju pozornosť a nestali sa obeťami pôsobenia podvodníkov a zlodejov, 

ktorí sa osobne či telefonicky vydávajú za elektrikárov, plynárov, vodárov, či iných verejných 

pracovníkov, a snažia sa získať osobné údaje alebo dostať sa do domácností. Polícia prosí 



 

 

 

všetkých, aby si dávali na takýchto ľudí pozor, keďže ich aktivity sa v poslednom čase stupňujú 

v nitrianskom kraji. Viac informácii nájdete na plagáte.  

• Na záver v krátkosti pripomíname, že po vzájomnej dohode provinciálnych ministrov slovenskej 

a maďarskej františkánskej provincie, je k 31. máju 2023 P. Cirill Kovalcsik OFM, uvoľnený z 

výpomocnej pastorácie maďarsky hovoriacich veriacich v Nových Zámkoch. K 01. júnu 2023 

maďarskú pastoráciu v našom františkánskom kostole plne preberie miestny farský úrad. Srdečne 

pozývame všetkých na ďakovnú sv. omšu 28.5. 2023 o 10.00h, kde sa spoločne poďakujeme Pánu 

Bohu a P. Cirillovi za jeho službu u nás. 

V Nových Zámkoch, dňa 20. mája 2023                                  br. Masseo Patrik Golha OFM  

                                     gvardiána kláštora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„Podťe ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“Mt 11, 28 

„Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.“ Matthew 11, 28 

Srdečne Vás pozývame  na  

adoráciu 

za rodiny, pokoj a mier vo 
svete, 

vo františkánskom kostole 

Stigmatizácie sv. Františka, ktorá sa uskutoční  

v piatok 

26. mája 2023 

 o 19.15 hod. 
Po adorácii bude modlitba príhovoru a pomazanie olejom Sv. Šarbela.  

 



 

 

 

 

ROZPIS KŇAZSKÝCH SLUŽIEB 
6. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ 

Deň Dátum 6:45 8:00 10:00 (M) 16.00 17:00 18:00 (M) 

Pondelok 22.5.2023 
D 

   
S 

  D S 

Utorok 23.5.2023 
Mss 

   
D 

  Mss D 

Streda 24.5.2023 
S 

  S 
D 

  S D 

Štvrtok 25.5.2023 
D 

   
Mss 

  D Mss 

Piatok 26.5.2023 
D 

  S 
Mss 

  D Mss 

Sobota 27.5.2023 
Mss 

   
S 

C 
Mss S 

Nedeľa 28.5.2023 
D Mss 

C/Mss S 
C 

  Mss D  

 

VYSVETLIVKY 

Kňazi:  
Mss = br. Masseo Golha OFM, gvardián - predstavený kláštora, správca kostola 

Sil = br. Silvester Poliak OFM, vikár - zástupca prednastaveného kláštora, nemocničný kaplán 

Dam = br. Damián Debnár OFM, kňaz, asistent III. rádu sv. Františka  

Cir = br. Cirill Kovalcsik OFM, výpomocný kňaz pre maďarsky hovoriacich veriacich  
 

 
 

LITURGICKÉ OZNAMY 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA: 

- Počas celého týždňa spovedáme vždy 30 minút pred každou sv. omšou. 

 

ADORÁCIA: 

- V našom kostole sú nasledovne: utorok od 7.15h do 16.15h // štvrtok po večernej sv. omši do 

18:00 // piatok od 11.45h do 16.45h.  

 

RODINNÁ - DETSKÁ SV. OMŠA: 

- Každú nedeľu o 8:00 je sv. omša, ktorá je venovaná pre rodiny s deťmi. Počas sv. omše je 

namiesto kázne pre deti pripravená špeciálna detská katechéza s rôznymi aktivitami. Po sv. omši je 

pred kláštorom spoločné rodinné agapé (malé pohostenie).   

 

VEŠPERY 

- Každý utorok po večernej sv. omši, ktorá sa začína o 17.00, sa v kostole modlíme Vešpery. 

O modlitbe vešpier sa viac dočítate na www.breviar.sk (Stránka obsahuje už aj františkánske 



 

 

 

spomienky, sviatky a slávnosti. Je potrebné si zvoliť medzi voľbami "Texty pre Františkánsku 

rodinu") 

 

RÔZNE OZNAMY 

 

PASTORÁCIA V NEMOCNICI (24/7 hod.): 

- V prípade potreby vyslúženia sviatostí (súrny krst, spoveď, sv. prijímanie, pomazanie chorých) 

pacientom hospitalizovaným vo FNsP v Nových Zámkoch, kontaktujte prosím br. Silvestra Poliaka 

OFM, nemocničného kaplána.  
 

NEMOCNIČNÝ MOBIL  

0910 450 020 
 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ  

- V našom kostole zapisujeme úmysly vždy posledný pondelok v mesiaci - k nasledujúcemu 

mesiacu po rannej a večernej sv. omši (príklad: 31. januára zapisujeme na mesiac FEBRUÁR)  

 

"POKLADNIČKA - CHLIEB sv. ANTONA" 

- Chceme Vás informovať o možnosti prispieť na charitatívne aktivity, ktorým sa venujú naši bratia. 

V našom kostole sa nachádza pokladnička pri soche sv. Antona Paduánského. Môžete vašim darom 

podporiť sociálne odkázané rodiny, bezdomovcov a núdznych. Financie používame výhradne na 

pomoc chudobným a odkázaným na pomoc v núdzi. Ďakujeme Vám za vašu lásku a milosrdenstvo. 

 

 

MILODARY A ZBIERKY 

- Chceme Vás informovať o možnosti prispieť vaším milodarom na: 

 

 " pre chudobných - sv. Anton"   "na kostol"  "na kláštor“ 

 

Svoj milodar môžete venovať v našom kostole, alebo bankovým prevodom na č. ú. SLSP: 

IBAN = SK25 0900 0000 0051 2660 0485 

 

- váš dar môžete v poznámke k platbe špecifikovať "slovom". Tak budeme vedieť na aký účel ste 

ho poskytli. Za vaše milodary Vám vyslovujeme Pán Boh zaplať. 

- Za dobrodincov nášho kostola a kláštora slúžime pravidelne sv. omše a pamätáme na nich v 

modlitbách. 
 

Ak máte nejaké pripomienky môžete ich písať na klastornz@frantiskani.sk  

 

ĎAKUJEME. 

 

 

 

ÉRSEKÚJVÁRI FERENCES TEMPLOM 



 

 

 

A Ferences Rend felmentette Ciril atyát a Érsekújvár-i lelkipásztori szolgálat alól, 

miután ebben a két tartományfőnök megegyeztek . A magyar ajkú hívők lelkipásztori 

ellátását a ferences templomban a plébániahivatal veszi át.  Szeretettel meghívunk 

mindenkit a hálaadó szentmisére,május utolsó vasárnapján, 2023.V.28.-án,10:00-

kor, ahol köszönetet mondunk Istennek és P. Cirilnek az áldozatos munkájáért, 

végzett szolgálatáért. 

 


