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ŽUPNIJSKO PROŠČENJE 
svete Katarine 
Aleksandrijske 
 

Pred nami je praznovanje župnijske 
zavetnice svete Katarine Aleksandrijske – 
25. november. Katarina Aleksandrijska, tudi 
Katarina Sinajska ali kar sveta Katarina, 
egipčanska devica ter mučenka in svetnica.  
 
Rojena je bila okrog leta 282 v Aleksandriji, 
kjer naj bi tudi umrla mučeniške smrti v 
prvih letih 4. stoletja (najbrž leta 307). 
Njeno truplo so angeli takoj odnesli na goro 
Sinaj, kjer sta iz njenega groba pritekla  
mleko in olje s čudežno zdravilno močjo. 
  
Sveto Katarino Aleksandrijsko častijo kot 
zavetnico deklet, mladine sploh, tiskarjev, 
filozofov in učenjakov. Priporočajo se ji proti 
migreni, boleznim jezika, za najdenje 
utopljencev in za srečno zadnjo uro. Na 
pomoč jo kličejo neporočena dekleta, 
delavci, ki delajo s kolesi (lončarji, brusilci 
nožev, strojarji, kolarji, tkalci, mlinarji), 
arhivarji, pleskarji, vzgojitelji, dekleta, 
pravniki, odvetniki, knjižničarji, knjigarnarji, 
dekle, mehaniki, klobukarji, bolniške sestre, 
modrijani, modroslovci, pridigarji, šolarji, 
učenci, dijaki, pisarji, tajniki, stenografi, 
študentje, bogoslovci in teologi. 
 
Sedanjo cerkev so zgradili grofje Esterhazy v 
letih 1749 – 1751, ki so jo posvetili sv. 
Katarini Aleksandrijski. Posvetil jo je Franc 
Tauzy, zagrebški škof, leta 1751. Za 
čudovitim glavnim oltarjem s tabernakljem – 
prostorom za Najsvetejše, jo krasi slika sv. 
Katarine Sinajska ali tudi Aleksandrijska. Slika 
je delo italijanskega slikarja Barazuttija iz leta 
1800. 

______________________________ 
 

 

PROGRAM ŽUPNIJSKO - DUHOVNEGA ŽIVLJENJA 
 
V NEDELJO, 6. novembra obhajamo DVAINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA  
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.  
 
V PETEK, 11. novembra darujemo večerno mašo PO NAMENU SPOMINOV 
V mesecu novembru kristjani veliko molimo za naše drage rajne. Vsak petek v mesecu novembru darujemo mašo po 
vašem namenu za tiste umrle, ki jih napišete na listek in ta listek z njihovimi imeni pred mašo oddate v košarico na 
Križevem oltarju. Napišete tista imena in priimeke za katere nihče ne moli, ali je njihov grob šel v pozabo, ali vam je ta 
oseba storila kaj žalega, vas prizadela, za vse nerojene otrok, za vaše vzornike, dobrotnike… Vse, ki jih boste priporočili v 
molitev bomo na začetku maše prebrali in zanje darovali mašo.  
 
V SOBOTO, 12. novembra bomo večerno mašo darovali za vse ZDRAVLJENE ZASVOJENE Z ALKOHOLOM 
Mesec november je mesec boja zoper raznorazne odvisnosti. Pri večerni maši, ki bo ob 18. uri, bo prepeval otroški pevski 
zborček iz  
Župnije Kobilje. Med mašo bodo sodelovali člani in članice iz družtva ZARJA – klub zdravljenih alkoholikov Lendava.     
 
V NEDELJO, 13. novembra obhajamo TRIINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM in svetovni dan ubogih 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku. To nedeljo je tudi FATIMSKI SPOMIN. Pri obeh mašah 
bomo na koncu izpostavili Najsvetejše iz zapeli litanije Matere Božje.  
 
V PETEK, 18. novembra darujemo večerno mašo PO NAMENU SPOMINOV 
V mesecu novembru kristjani veliko molimo za naše drage rajne. Vsak petek v mesecu novembru darujemo mašo po 
vašem namenu za tiste umrle, ki jih napišete na listek in ta listek z njihovimi imeni pred mašo oddate v košarico na 
Križevem oltarju. Napišete tista imena in priimeke za katere nihče ne moli, ali je njihov grob šel v pozabo, ali vam je ta 
oseba storila kaj žalega, vas prizadela, za vse nerojene otrok, za vaše vzornike, dobrotnike… Vse, ki jih boste priporočili v 
molitev bomo na začetku maše prebrali in zanje darovali mašo.  
 
V SOBOTO, 19. novembra je že nedeljska sveta maša ob 18. uri namenjena družinam z majhnimi otroci in družinam 
veroučencev.   
 
V NEDELJO, 20. novembra obhajamo NEDELJO KRISTUSA KRALJA VESOLJA 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.  
 
V PONEDELJEK, 21. novembra romamo v Veliko Polano, kjer ima naša župnija na grobu božjega služabnika Danijela Halasa ob 
16.30 uri molitveno uro in ob 17. uri sveto mašo – HALASOV SHOD. Verniki vabljeni, da se povežete in pridete v Veliko Polano.   
 

TRIDNEVNICA V PRIPRAVI NA ŽUPNIJSKO PROŠČENJE SVETE KATARINE 
 
V TOREK, 22. novembra ob 18. uri – god svete Cecilije – posebej vabljeni cerkveni pevci 
Slovesno sveto mašo bo daroval župnik iz Rediča Pete Polgár Máté. Spregovoril bo o pomenu in vrednosti zavetnika 
župnije in samem praznovanju svetnikov. Njegov nagovor bo prevajan v slovenski jezik.  
 
V SREDO, 23. novembra ob 18. uri – posebej vabljeni starši in krstni ter birmanski botri vseh veroučencev 
Med nami bo Gregor Čušin, slovenski igralec, dramatik in režiser. Znan je po svojih avtorskih monodramah, kjer se 
ukvarja s krščanskimi temami. Je poročen in oče šestih otrok. Spregovoril bo očetom, materam, botrom in vsem vernim 
o pomembnosti in vrednosti družine.  
 
V ČETRTEK, 24. novembra ob 18. uri 
Slovesno sveto mašo bo daroval kaplan dr. Andrej Lažeta in spregovoril o pomenu zgodovine naših krajev in svetniškem 
liku svetega Ladislava, katero knjigo je napisal in jo bo predstavil. Možnost bo kupiti knjigo.  
                              ________________________________________________________________ 
 

V PETEK, 25. novembra – PRAZNIK SVETE KATARINE ALEKSANDRIJSKE 
 
10. uri vabljeni na Konzulat v Lendavi, kjer bodo podelili priznanje Madžarske predsednice našemu škofu dr. Petru 
Štumpfu.  
 
11. uri slovesna sveta maša, ki jo bo ob navzočnosti številnih duhovnikov in apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji, 
nadškofa msgr. Jean-Marie Speich, daroval naš škof dr. Peter Štumpf. Med sveto mašo bo apostolski nuncij posvetil 
obnovljen Banffiyev kelih, ki je najdragocenejši predmet župnije.  
 
18. uri praznična sveta maša za vse, ki so dopoldan po obveznostih (šola, služba…). Med sveto mašo sprejem novih 
ministrantk in ministrantov. Pri večerni maši darujemo mašo za vse PO NAMENU SPOMINOV.  
 
V SOBOTO, 26. novembra PRIČENJAMO PRAZNOVANJE ADVENA 
Z adventnim časom, ki traja štiri tedne se kristjani pripravljamo na rojstni dan Jezusa – BOŽIČ 
Ob 18. uri PRAZNIČNA ADVENTA MAŠA, ki jo bo daroval karizmatičen duhovnik, ki službuje v slovenskih zaporih Robert 
Friškovec. K maši prinesite adventne venčke, ki jih bomo blagoslovili.  
 
V NEDELJO, 27. novembra praznujemo PRVO ADVENTNO NEDELJO – NEDELJO KARITAS 
Pri mašah bodo sodelovale članice Župnijske Karitas. Možno bo kupiti adventni venec. Z nakupom podprete delovanje 
Župnijske Karitas. Pri mašah bomo blagoslovili adventne vence. Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem.   

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.  
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PLÉBÁNIÁNK 
VÉDŐSZENTJE, SZENT 
KATALIN ÜNNEPÉRE        
 
Előttünk van plébániánk védőszetje, Ale-
xandriai Szent Katalin ünnepe – november 
25. Alexandriai Szent Katalin vagy Sínai Ka-
talin vagy csak Szent Katalin egyiptomi 
szűz, vértanú és szent. 282 körül született 
Alexandriában, állítólag itt is halt meg vér-
tanúhalállal a 4. század első éveiben (való-
színűleg 307-ben). A legenda szerint a holt-
testét az angyalok azonnal felvitték a Sínai-
hegyre, ahol a sírjából csodás gyógyerejű tej 
és olaj folyt ki.  
 
Alexandriai Szent Katalint a lányok, az ifjú-
ság, a nyomdászok, filozófusok és tudósok 
védőszentjeként tisztelik. Migrénes fejfá-
jásban és  nyelvbetegségekben szenvedők 
folyamodnak hozzá, pártfogását kérik a víz-
befulladtak megtalálásáért és a boldog 
utolsó óráért. Közbenjárásáért könyörög-
nek a hajadonok, a kerékkel dolgozók (faze-
kasok, köszörűsök, tímárok, bognárok, ta-
kácsok, molnárok), levéltárosok, szobafes-
tők, nevelők, jogászok, ügyvédek, könyvtá-
rosok, könyvkereskedők, cselédlányok, sze-
relők, kalaposmesterek, kórházi nővérek, 
bölcsek, prédikátorok, iskolások, tanulók, 
diákok, írnokok, titkárok, gyorsírók, egye-
temi hallgatók, teológusok.  
 
A jelenlegi templomot az Eszterházyak épít-
tették 1749-1751 között Alexandriai Szent 
Katalin tiszteletére. A teplomot Tauzy Fe-
renc, zágrábi püspök szentelte fel 1751-

ben. A díszes főoltár és tabernákulum−az 
Oltáriszentség őrzésére szolgáló szek-

rény−mögött látható Alexandriai Szent Ka-
talin képe, amelyet Felix Barazutti, itáliai 
mester készített 1888-ban.  
 
__________________________________________ 

 

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 vár-
ják a látogatókat. Az indulás Budapestről 
haza felé 19.00 órakor lesz. A délután sza-
bad lesz, amikor alkalom nyílik vásárlásra, 
esetleg egy karácsonyi hangverseny meg-

hallgatására és ízletes karácsonyi étkek 
fogyasztására.  

Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet. 
Igyekezzenek a jelentkezéssel. 

 

 A PLÉBÁNIA LELKI ÉLETÉNEK PROGRAMJA 

November 6-án ÉVKÖZI HARMINCKETTEDIK VASÁRNAP – HÁLAADÁS VASÁRNAPJA  
8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise.  
 
November 11-én PÉNTEKEN az esti szentmisét AZ EMLÉKEZÉSEKNEK SZENTELJÜK 
A keresztények november hónapban sokat imádkozunk elhunyt szeretteinkért. Novemberben valamennyi péntek esti szent-
misét az önök ajánlására azon elhunytakért ajánljuk fel, akik nevét ráírják egy lapocskára és azt a szentmise előtt a Szent 
Kereszt- oltárhoz elhelyezett kosárba rakják. Azok nevét és vezetéknevét írják le, akikért senki sem imádkozik, vagy akiknek 
a sírhelye feledésbe merült, vagy akik megbántották önöket, imádkozunk tovább az összes meg nem született gyermekért, 
az önök példaképeiért, a jótevőikért,… Mindazokat nevét, akiket imára ajánlanak fel, a szentmise előtt felolvassuk és értük 
mutatjuk be a szentmiseáldozatot.  
 
November 12-én, SZOMBATON az esti szentmisét a GYÓGYÍTOTT ALKOHOLISTÁKÉRT AJÁNLJUK FEL  
November a függőbetegségek elleni küzdelem hónapja. Az esti szentmise után, amely 18 órakor kezdődik, a Kobiljei Plébá-
nia gyermekkórusa lép el. A szentmisén közreműködnek a ZARJA – a Gyógyított Alkoholisták Lendvai Klubjának tagjai.  
 
November 13-án ÉVKÖZI HARMINCHARMADIK VASÁRNAP, a szegények világnapja   
8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise. Ezen a napon ünnepeljük a FATIMAI EMLÉK-
NAPOT is. Mindkét szentmise végén a Legszentebb Oltáriszentség előtt elénekeljük a Szűz Mária Litániát.  
 
November 18-án, PÉNTEKEN az esti szentmisét AZ EMLÉKEZÉSEKNEK szenteljük  
A keresztények november hónapban sokat imádkozunk elhunyt szeretteinkért. Novemberben valamennyi péntek esti szent-
misét az önök ajánlására azon elhunytakért ajánljuk fel, akik nevét ráírják egy lapocskára és azt a szentmise előtt a Szent 
Kereszt- oltárhoz elhelyezett kosárba rakják. Azok nevét és vezetéknevét írják le, akikért senki sem imádkozik, vagy akiknek 
a sírhelye feledésbe merült, vagy akik megbántották önöket, imádkozunk tovább az összes meg nem született gyermekért, 
az önök példaképeiért, a jótevőikért,… Mindazokat nevét, akiket imára ajánlanak fel, a szentmise előtt felolvassuk és értük 
mutatjuk be a szentmiseáldozatot.  
 
November 19-én, SZOMBATON 18 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz a kisgyermekes családok és a hittanosok 
családja számára.  
 
November 20-án, VASÁRNAP KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE  
8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise.  
 
November 21-én, HÉTFŐN Velika Polanára zarándokolunk, ahol plébániánk Halász Dániel, Isten szolgájának a sírjánál 
16.30-kor imaórát tart, majd 17 órakor szentmisét mutat be – HALÁSZ DÁNIEL EMLÉKTALÁLKOZÓ. Szeretettel megkérjük a 
hívőket, hogy fogjanak össze és jöjjenek el Velika Polanára.   
 

HÁROMNAPOS FELKÉSZÜLÉS A PLÉBÁNIAI BÚCSÚRA, SZENT KATALIN NAPJÁRA 
 
November 22-én, kedden 18 órakor szentmise – e napon, szent Cecília napján elsősorban a templomi énekeseket várjuk a 
szentmisére 
Az ünnepi szentmisét a rédicsi plébánia plébánosa Pete Polgár Máté mutatja be. Szentbeszédében plébániánk védőszentjé-
nek fontosságáról és értékéről szól, valamint magukról a szentek megünnepléséről. Beszédét szlovén nyelvre is fordítjuk.  
 
November 23-án, szerdán 18 órakor szentmise – e napon elsősorban a hittanosok szüleit, valamint kereszt- és bérmaszü-
leit várjuk a szentmisére  
Ezen a napon velünk lesz Gregor Čušin szlovén színész, dramaturg és rendező, aki saját rendezésű monodrámáiról híres, 
amelyekben a kereszténység témakörével foglalkozik. Nős, hat gyermek édesapja. Megszólítja az apákat, anyákat, kereszt- 
és bérmaszülőket, valamint az összes hívőt, akiknek a család fontosságáról és értékéről elmélkedik.  
 
November 24-én, csütörtökön 18 órakor szentmise  
Az ünnepi szentmisét dr. Andrej Lažeta káplán mutatja be, akik vidékünk történelmi múltjának jelentőségéről és Szent László 
szent jellegéről fog szólni. A káplán úr könyvet is írt Szent Lászlóról, amelyet szintén be fog mutatni. Lehetőség lesz a könyv 
megvásárlására.     
 

November 25-én, PÉNTEKEN ALEXANDRIAI SZENT KATALIN ÜNNEPE 
 
10 órakor a Lendvai Magyar Főkonzulátusra várjuk önöket, ahol püspökünk dr.  Peter Štump Magyarország köztársasági 
elnöke elismerésében részesül.     
 
11 órakor ünnepi szentmise, amelyet a paptestvérek és a Szlovén Köztársaság apostoli nunciusa msgr. Jean-Marie Speich 
érsek jelenlétében püspökünk dr. Peter Štumpf mutat be. A szentmise alatt az apostoli nuncius megáldja a felújított Bánffy-
kelyhet, amely plébániánk legértékesebb kegytárgya.  
 
18 órakor ünnepi szentmise mindazok részére, akiknek délelőtt egyéb elfoglaltságuk van (iskola, munka,…). A szentmise 
alatt felavatjuk az új ministránsokat. Az esti szentmise AZ EMLÉKEZÉSEK SZENTMISÉJE lesz.  
 
November 26-án, SZOMBATON ELKEZDŐDIK AZ ADVENTI ÜNNEPKÖR  
A négyhetes adventi időszakkal a keresztények felkészülünk Jézus születésnapjára – A KARÁCSONYRA.  
18 órakor ÜNNEPI ADVENTI SZENTMISE, amelyet egy karizmatikus lelkész, Robert Friškovec mutat be, aki a szlovén börtö-
nökben tölt be papi szolgálatot. A szentmisére hozzátok el az adventi koszorúkat, hogy megáldjuk őket.  
 
November 27-én ünnepeljük ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁT – KARITÁSZ VASÁRNAPJA   
A szentmiséken közreműködnek a Karitász munkatársai. Lehetőség lesz adventi koszorúk vásárlására, amivel támogathatják 
a Plébániai Karitász működését. A szentmisék alatt megáldjuk az adventi koszorúkat. 8 órakor magyar nyelvű szentmise, 10 
órakor pedig szlovén nyelvű szentmise.  

 
 
 
 
 


