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Veseliti se in praznovati,  
ker nam je Gospod blizu 

ADVENT. Čas veselja saj se kristjan 
nikoli ne sme sramovati izraziti veselja 
ob srečanju z Gospodom in naj se ne 
oddaljimo od praznovanje, ki ga župnija 
naredi, ko čuti, da mu je Bog blizu. 
Evangelij se širi z našim življenjem – 
evangelizatorji, ki so polni življenja in 
veselja. Veselje pa se nadaljuje tudi za 
skupno družinsko mizo. 
 
Božja beseda se ne sramuje 
praznovanja. Res je, včasih je nevarnost 
veselja v tem, da gre čez mero, in 
verjamemo, da je to vse, kar je. A gre za 
praznično ozračje. 
 
Cerkev ne bo šla naprej, evangelij ne bo 
šel naprej z dolgočasnimi in 
zagrenjenimi evangelizatorji - kristjani. 
Ne. Šel bo dalje samo z radostnimi 
evangelizatorji - kristjani, polnimi 
veselja. Z veseljem ob sprejemanju 
Božje besede, z veseljem, da smo 
kristjani, z veseljem, da gremo dalje, 
zmožni praznovati, ne da bi se 
sramovali in ne da bi bili formalni 
kristjani, kristjani, ujetniki formalnosti. 

Blagoslovljene  
božično-novoletne praznike.  

______________________________ 
 

 

PROGRAM ŽUPNIJSKO - DUHOVNEGA ŽIVLJENJA 
 
V SOBOTO, 3. decembra PRIŽIGAMO DRUGO LUČ NA ADVENTNEM VENCU  
Ob 18. uri slovesna sveta maša pri kateri bodo prepevali pevci iz  župnije Sele na Avstrijskem-Koroškem, kjer službuje nekdanji 
naš duhovni pomočnik dr. David Kraner, ki bo daroval sveto mašo.   
 
V NEDELJO, 4. decembra PRAZNUJEMO DRUGO ADVENTNO NEDELJO  
Maša ob 8. uri v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.  
 
V PONEDELJEK, 5. december božično spovedovanje v vaseh Banuta, Mostje, Dolga vas in Dolgovaške gorice. Če želite, 
da ostarele in nepokretne obišče duhovnik na domu jih pravočasno prijavite v pisarno župnije 02/578 83 30. 
 
V TOREK, 6. decembra božično spovedovanje v vaseh Lendavske gorice, Lendava in Čentiba. Če želite, da ostarele in 
nepokretne obišče duhovnik na domu jih pravočasno prijavite v pisarno župnije 02/578 83 30. 
 
V ČETRTEK, 8. decembra PRAZNUJEMO PRAZNIK BREZMADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE MARIJE 
Ob 9. uri in ob 18. uri slovesna sveta maša v obeh jezikih z petimi litanijami pred Najsvetejšim.   
 
V PETEK, 9. decembra ADVENTNO ROMANJE V BUDIMPEŠTO 
Ob 7. uri odhod avtobusov izpred župnijske cerkve. Ob 11. uri maša v SIKLA KAPOLNA in do 19. uri čas za adventno dogajanje.  
 
V SOBOTO, 10. decembra PRIŽIGAMO TRETJO ADVENTNO SVEČO 
Ob 17. uri SLAVLJENJE PRED NAJSVETEJŠIM z glasbeno skupino Abend, ki bo s pričevanjem in petjem bogatila tudi sveto 
mašo. Ves čas slavljenja priložnost za sveto spoved. 
 
V NEDELJO, 11. decembra PRAZNUJEMO TRETJO ADVENTNO NEDELJO 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.    
 
V PONEDELJEK, 12. decembra božično spovedovanje v vaseh Dolina, Pince, Trimlini in Petišovci. Če želite, da ostarele in 
nepokretne obišče duhovnik na domu jih pravočasno prijavite v pisarno župnije 02/578 83 30. 
 
V TOREK, 13. decembra božično spovedovanje v vaseh Gornji in Dolnji Lakoš ter Gaberje. Če želite, da ostarele in 
nepokretne obišče duhovnik na domu jih pravočasno prijavite v pisarno župnije 02/578 83 30. 
 
V SREDO, 14. decembra božično spovedovanje v vaseh Kapca in Kot. Če želite, da ostarele in nepokretne obišče 
duhovnik na domu jih pravočasno prijavite v pisarno župnije 02/578 83 30. 
 
V PETEK, 16. decembra PRIČENJAMO BOŽIČNO DEVETDNEVNICO 
Vse do svetega večera bomo imeli vsak večer ob 18. uri slovesno sveto mašo s prepevanjem čudovitih spevov v pričakovanju 
Jezusovega rojstva – BOŽIČ.    
 
V SOBOTO, 17. decembra PRIŽIGAMO ČETRTO ADVENTNO SVEČO 
Ob 18. uri bo praznična sveta maša pri kateri bodo s petjem in pričevanjem sodelovale sestra redovnice – Marijine sestre – iz 
Murske Sobote.  
 
V NEDELJO, 18. decembra PRAZNUJEMO ČETRTO ADVENTNO NEDELJO – za našo župnijo božična spoved 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku. Ob 15. uri priprava na spoved v madžarskem jeziku in 
spovedovanje in ob 17. uri priprava na spoved v slovenskem jeziku in spovedovanje. Med spovedovanjem božična 
devetdnevnica s svetim obhajilom.  
 
V SOBOTO, 24. decembra je SVETI VEČER 
Ta dan postavljamo jaslice in božično drevo nato pa se odpravimo k polnočni sveti maši pričakovanja Jezusovega rojstva.  
Ob 18. uri maša za družine z majhnimi otroci in družine veroučencev. Ob polnoči polnočna sveta maša Jezusovega rojstva. 
 
V NEDELJO, 25. decembra obhajamo JEZUSOVO ROJSTVO – BOŽIČ 
Ob 6. uri dvojezična PASTIRSKA SVETA MAŠA ob svečah; ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri maša v slovenskem 
jeziku.  
 
V PONEDELJEK, 26. decembra praznujemo god SVETEGA ŠTEFANA – prvega mučenca Cerkve 
Ta dan blagoslavljamo sol. 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku. Po maši ob deseti uri blagoslov konjev na trgu pred 
cerkvijo.  
 
V TOREK, 27. decembra obhajamo god SVETEGA JANEZA – APOSTOLA IN EVANGELISTA 
Ta dan blagoslavljamo mlado vino. Slovesna sveta maša ob 18. uri.  
 
V SOBOTO, 31. decembra je SILVESTROVO in praznovanje nedelje SVETE DRUŽINE 
Ob 18. uri bo slovesna sveta maša med katero bomo blagoslavljali otroke in jim izročili Jezuščka. Pri tej zadnji maši v letu 2022 
se bomo Bogu zahvalili za vso minulo leto.  
 
V NEDELJO, 1. januarja 2023 obhajamo NOVO LETO; SVETOVNI DAN MIRU; NEDELJO MARIJE, SVETE BOŽJE MATERE 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.  

ADVENTNO ROMANJE V 
BUDIMPEŠTO 

petek, 9. december 2022 
 

Odhod avtobusa izpred cerkve v Lendava ob 7. uri. 
Ob 12. uri adventna maša v votlini Gellért -  

SZIKLA KAPOLNA 
Po maš adventni sejem z razno raznimi stojnicami 

polnimi slastnih vonjav, prazničnih dobrot in bleščečih 
okraskov. Ob 19. uri, ko bo odhod iz Budimpešte za 

Lendavo, prosti čas, ki ga porabimo za nakupovanje, 
koncerte,  in dobro adventno hrano. 

 
Prijave zbiramo v pisarni župnije. Pohiti.  

 

 



 

Örüljetek és 
ünnepeljetek, mert 
közel van hozzánk az Úr 

ADVENT. Az öröm időszaka, hiszen 
nekünk, keresztényeknek sohasem 
szabad szégyenlenünk kimutatni 
örömünket az Úrral való találkozás 
során. Ne tartsuk magunkat távol az 
ünnepléstől, attól, amelyet a plébánia 
szervez meg oly módon, hogy általa 
meg tudjuk érezni a Megváltó 
közelségét. Az evangélium a mi 
életünk által terjed – az 
evangelizátorok által, akik tele vannak 
élettel és örömmel. Ez az öröm pedig a 
közös családi asztalnál is folytatódik.  
 
Az Úr szava nem szégyelli az 
ünneplést. Igaz, hogy az öröm veszélye 
néha abban rejlik, hogy túlmutat 
minden határon és így elhisszük, hogy 
ez minden. De ugyanakkor tudni kell, 
hogy ebben az esetben ünnepi 
hangulatról van szó.  
 
Az Egyház és az evangélium nem tud 
előre menni unalmas és 
megkeseredett evangelizátorokkal – 
keresztényekkel. Nem. Haladni csak 
örömteli evangelizátorokkal és 
keresztényekkel tud. Az Isten szavának 
befogadásakor keletkezett örömmel, 
örömmel amiatt, hogy keresztények 
vagyunk, örömmel, hogy haladunk, 
hogy képesek vagyunk ünnepelni úgy, 
hogy nem szégyelljük az ünneplést, 
azt, hogy keresztények vagyunk, nem 
pedig a formalitások rabja, illetve 
formális keresztények.  
 
Áldott karácsonyi  
és újévi ünnepeket kívánok!  
__________________________________________ 

ADVENTI ZARÁNDOKLAT 
BUDAPESTRE 

2022. december 9-én, 
pénteken 

 
Az autóbusz 7.00 órakor  

indul Lendváról, a templom elől. 
12.00 órakor adventi szentmise  

a Gellért-hegyi  SZIKLATEMPLOMBAN  
 

A szentmisét követően ellátogatunk az 
adventi vásárra, ahol karácsonyi illatok, 

ünnepi finomságok és fényes díszek 
várják a látogatókat. Az indulás 

Budapestről haza felé 19.00 órakor lesz. A 
délután szabad lesz, amikor alkalom nyílik 

vásárlásra, esetleg egy karácsonyi 
hangverseny meghallgatására és ízletes 

karácsonyi étkek fogyasztására.  
Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet. 

Igyekezzenek a jelentkezéssel. 
 

 A PLÉBÁNIA LELKI ÉLETÉNEK PROGRAMJA 
 
December 3-án, SZOMBATON AZ ADVENTI KOSZORÚN MEGGYÚJTJUK A MÁSODIK GYERTYÁT 
18 órakor ünnepi szentmise, amelyen közreműködnek Karintiából, a Zell-i plébániából érkező énekesek. Ott tölt be ugyanis 
papi hivatást a mi egykori segédlelkészünk dr. David Kraner és ő is mutatja be a szentmise áldozatot.  
 
December 4-én ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA  
8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise.   
 
December 5-én, HÉTFŐN karácsonyi gyóntatás Bánután, Hídvégen, Hosszúfaluban és Hosszúfaluhegyen. Amennyiben 
szeretnék, hogy a lelkész meglátogatja a beteg és mozgáskorlátozott hozzátartozóikat, azt időben jelentsék a plébániai 
hivatalra a 02/578 83 30-as telefonszámon. 
 
December 6-án, KEDDEN karácsonyi gyóntatás Lendvahegyen, Lendván és Csentében. Amennyiben szeretnék, hogy a 
lelkész meglátogatja a beteg és mozgáskorlátozott hozzátartozóikat, azt időben jelentsék a plébániai hivatalra a 02/578 83 
30-as telefonszámon. 
 
December 8-án, CSÜTÖRTÖKÖN MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSÁNAK ÜNNEPE  
9 órakor és 18 órakor kétnyelvű ünnepi szentmise, amelyeken a Legszentebb Oltáriszentség előtt énekeljük a litániát.  
 
December 9-én, SZOMBATON ADVENTI ZARÁNDOKLAT BUDAPESTRE 
Az autóbuszok 7 órakor indulnak a plébániatemplom elől. 11 órakor szentmise a SZIKLA KÁPOLNÁBAN, majd 19 óráig 
szabadidő az adventi forgatagban.   
 
December 10-én, SZOMBATON AZ ADVENTI KOSZORÚN MEGGYÚJTJUK A HARMADIK GYERTYÁT 
17 órakor ÜNNEPLÉS A LEGSZENTEBB OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT az Abend zenei együttessel, amely tanúságtétellel és énekkel 
gazdagítja a szentmisét is. Mindvégig lehetőség lesz szentgyónásra.  
 
December 11-én ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA  
8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise.   
 
December 12-én, HÉTFŐN karácsonyi gyóntatás Völgyifaluban, Pincén, Hármasmalomban és Petesházán. Amennyiben 
szeretnék, hogy a lelkész meglátogatja a beteg és mozgáskorlátozott hozzátartozóikat, azt időben jelentsék a plébániai 
hivatalra a 02/578 83 30-as telefonszámon. 
 
December 13-án, KEDDEN karácsonyi gyóntatás Felső- és Alsólakosban, valamint Gyertyánosban. Amennyiben szeretnék, 
hogy a lelkész meglátogatja a beteg és mozgáskorlátozott hozzátartozóikat, azt időben jelentsék a plébániai hivatalra a 
02/578 83 30-as telefonszámon. 
 
December 14-én, SZERDÁN karácsonyi gyóntatás Kapcán és Kótban. Amennyiben szeretnék, hogy a lelkész meglátogatja a 
beteg és mozgáskorlátozott hozzátartozóikat, azt időben jelentsék a plébániai hivatalra a 02/578 83 30-as telefonszámon. 
 
December 16-án, PÉNTEKEN MEGKEZDJÜK A KARÁCSONYI KILENCEDET 
Egészen szentestéig minden este 18 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be csodás, Jézus születését – A KARÁCSONYT 
felidéző énekek kíséretében.  
 
December 17-én, SZOMBATON AZ ADVENTI KOSZORÚN MEGGYÚJTJUK A NEGYEDIK GYERTYÁT 
18 órakor ünnepi szentmise, amelyen tanúságtétellel és énekléssel részt vesznek a muraszombati Mária Szerzetesrend 
nővérei.  
 
December 18-án ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA – plébániánkban a karácsonyi nagygyóntatás napja  
8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise. 15 órakor magyar nyelvű előkészület a 
gyónásra, majd gyóntatás, 17 pedig szlovén nyelvű előkészület a gyónásra és utána gyóntatás. A gyóntatások alatt 
karácsonyi kilencedet tartunk szentáldozással.  
 
December 24-én, SZOMBATON SZENTESTE 
Ezen a napon állítjuk fel a jászolt és a karácsonyfát, majd utána elmegyünk az éjféli szentmisére, ahol várjuk Jézus 
születését.  
18 órakor szentmise a kisgyermekes családok és a hittanosok családja számára. Az éjféli szentmise Jézus születésének a 
szentmiséje.  
 
December 25-én, VASÁRNAP JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK NAPJA – KARÁCSONY 
6 órakor kétnyelvű gyertyás PÁSZTORMISE; 8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise.  
 
December 26-án, HÉTFŐN SZENT ISTVÁN NAPJA – az Egyház első vértanújának ünnepe 
Ezen a napon megáldjuk a sót.  
8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise. A 10 órai szentmise után a templom előtti 
téren megáldjuk a lovakat.  
 
December 27-én, KEDDEN SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA NAPJA 
Ezen a napon áldjuk meg az újbort. Az ünnepi szentmise 18 órakor lesz.  
 
December 31-én, SZOMBATON SZILVESZTER NAPJA, és a SZENTCSALÁD vasárnapjának a megünneplése.  
18 órakor ünnepi szentmise, amelyen megáldjuk a gyermekeket és átadunk nekik egy kis Jézuska figurát. Ezen az utolsó 
szentmisén hálát adunk Istennek a 2022-es esztendőért.  
 
2023. január 1-jén, VASÁRNAP ÚJÉV; A BÉKE VILÁGNAPJA; SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJÁNAK A NAPJA  
8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise.  
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