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NAŠE ŽIVLJENJE JE KRHKO 

»Če je kdo med vami bolan (s podelitvijo 
zakramenta naj se ne čaka na konec, ker je to 
zakrament bolnih in ne umirajočih) (te besede 
razodevajo, da gre pri bolniškem maziljenju v prvi 
vrsti za telesno ozdravljenje), naj pokliče 
starešine Cerkve (delivec zakramenta je samo 
duhovnik – ker gre pri bolniškem maziljenju tudi 
za duhovno ozdravljenje (odpuščanje grehov)) in 
naj molijo nad njim ter ga v Gospodovem imenu 
mazilijo z oljem(konstitutivni elemente 
zakramenta – molitev nad bolnikom in maziljenje 
z bolniškim oljem na čelo in dlani). Molitev, 
porojena iz vere, bo bolnika rešila in Gospod ga 
bo okrepil (sad molitve in maziljenja 
predpostavlja vero); in če je (slučajno (ker bi 
moral vsak prej opraviti spoved)) v grehih, mu 
bodo odpuščeni (normalno (redna pot) mora 
vsak opraviti sveto spoved pred prejemom 
zakramenta)« (Jak 5,14-15). 

POLAGANJE ROK 
Polaganje rok spada med najstarejše bogoslužne 
kretnje in je znamenje podelitve Svetega Duha, to 
je posvečenja, ter znamenje odrešenja. Duhovnik 
po zgledu Kristusa, ki je s polaganjem rok 
ozdravljal bolnike, nad bolnika kliče blagoslov, 
telesno in duševno zdravje ter moč za prenašanje 
trpljenja, ki jih kot milostne darove podeljuje 
Sveti Duh. 

MAZILJENJE Z BOLNIŠKIM OLJEM 
Olje simbolizira telesno, duševno in duhovno 
moč. Bolniško olje krepi bolnike v njihovi bolezni. 
Bolnikom namreč posreduje zdravilo zoper 
bolezni duše in telesa, da bi mogli vztrajno in 
vdano prenašati bolečine, jih premagati in doseči 
odpuščanje. 
 
Kaj je to bolezen? 
Bolezen je dejstvo, ki ga kljub vsemu napredku ne 
moremo obiti. Bolezen je dogodek v človekovem 
življenju, ki predstavlja veliko preizkušnjo. 
Bolezen je tako preizkušnja in priložnost, da 
poglobimo svojo vero in ljubezen do Boga, da 
presežemo točko v svojem življenju, na kateri 
smo se bolj ali manj nasilno ustavili. 
Bolezen nas privede v tesnobnost, v zaprtost 
vase, včasih celo v obup in v upor zoper Boga. 
More pa tudi napraviti človeka zrelejšega, mu 
pomagati, da razlikuje v svojem življenju to, kar ni 
bistveno, da se obrne k temu, kar je bistveno. 
Zelo pogosto sproži bolezen iskanje Boga, vrnitev 
k njemu. 
 Na mnogih mestih v Svetem pismu je izpričano 
Jezusovo veliko usmiljenje do bolnikov. Jezus 
nima samo oblasti ozdravljati, marveč tudi 
odpuščati grehe (prim. Mr 2,5-12): prišel je, da 
ozdravi celotnega človeka, dušo in telo; Kristus je 
zdravnik, ki ga bolni potrebujejo (prim. Mr 2,17). 

 

 

PROGRAM ŽUPNIJSKO - DUHOVNEGA ŽIVLJENJA 
 
 
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.  
 
V ČETRTEK, 6. januarja 2023 PRAZNUJEMO PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA – SVETI TRIJE KRALJI  
Maša ob 8. uri v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku. Ob 18. uri slovesna praznična maša za družine z 
majhnimi otroci in družine veroučencev. Vsi veroučenci pridejo k sveti maši s kronami na glavi in k jaslicam prinesejo 
svoje darove z adventne akcije OTROCI ZA OTROKE.  
 
V SOBOTO, 7. januarja obhajamo NEDELJO JEZUSOVEGA KRSTA 
Večerna sveta maša je že nedeljska sveta maša in posebej namenjena družinam z majhnimi otroci in družinam 
veroučencev. Ob 18. uri bo slovesna sveta maša h kateri prinesemo svoje krstne sveče saj bomo ta dan obnovili svojo 
krstno pripradnost, ko smo bili krščeni in postali kristjani.  
 
V NEDELJO, 8. januarja praznujemo nedeljo JEZUSOVEGA KRSTA 
Maša ob 8. uri v madžarščini in ob 10. uri v slovenščini. K mašam prinesite svoje krstne sveče saj bomo obnovili svojo 
krstno pripadnost, ko smo bili krščeni in postali kristjani.  
 
V PETEK, 13. januarja obhajamo FATIMSKI SPOMIN 
Ob 16. uri bomo pred Najsvetejšim molili po naročilu Marije iz Fatime rožni venec in posvetili našo župnijo in svoje domove 
njenemu brezmadežnemu srcu. Ob 17. uri slovesna sveta maša.   
 
V NEDELJO, 15. januarja obhajamo DRUGO NEDELJO MED LETOM 
Maša ob 8. uri v madžarščini in ob 10. uri v slovenščini. 
 
V SREDO, 18. januarja je za našo župnijo DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA 
Ta dan si vzamemo trenutek časa in obiščemo cerkev, kjer bo od jutra do večera izpostavljeno v češčenje NAJSVETEJŠE.  
Ob 9. uri sveta maša, po maši izpostavitev Najsvetejšega v češčenje. Ob 18. uri slovesna sveta maša in sklep 
celodnevnega češčenja z blagoslovom Najsvetejšega.  
Program obiska Najsvetejšega čez dan: 10. uri – člani živega rožnega venca Lendava; 11. uri – člani živega rožnega 
venca Mostje-Banuta; 12. uri – člani živega rožnega venca Dolnji in Gornji Lakoš; 13. uri – člani živega rožnega venca 
Gaberje; 14. uri – člani živega rožnega venca Kapca in Kot; 15. uri – člani živega rožnega venca Čentiba; 16. uri – člani 
živega rožnega venca Pince in Trimlini; 17. uri – člani živega rožnega venca Petišovci in Dolga vas.  
 
V NEDELJO, 22. januarja obhajamo TRETJO NEDELJO MED LETOM – NEDELJA BOŽJE BESEDE 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.    
 
V NEDELJO, 29. januarja obhajamo ČETRTO NEDELJO MED LETOM 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.    
 
V ČETRTEK, 2. februarja obhajamo praznik GOSPODOVEGA DAROVANJA – SVEČNICA 
Ob 9. uri slovesna sveta maša v obeh jezikih in ob 18. uri slovesna sveta maša v obeh jezikih. Pri obeh mašah 
blagoslavljamo sveče. Sveče uporabljamo ob raznih priložnostih: rojstnem dnevu; obletnici smrti; na grobovih; ob 
praznično pogrnjeni mizi; v hudih preizkušnjah; ob poroki; prvem obhajilu; ob bolniku; ob umirajočem. K blagoslovu 
prinesite svoje sveče, ki jih želite, da jih blagoslovimo.  
 
V NEDELJO, 5. februarja obhajamo PETO NEDELJO MED LETOM 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.    
 
V SOBOTO, 11. februarja obhajamo god LURŠKE MATERE BOŽJE – SVETOVNI DAN BOLNIKOV 
Ob 17. uri bomo pred Najsvetejšim imeli molitveno uro. Ves čas bo priložnost za sveto spoved. Med sveto mašo bomo 
podeljevali zakrament bolniškega maziljenja.  
 
V NEDELJO, 12. februarja obhajamo ŠESTO NEDELJO MED LETOM  
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.    
 
V NEDELJO, 19. februarja obhajamo SEDMO NEDELJO MED LETOM 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.    
 
V SREDO, 22. februarja začenjamo SVETI POSTNI ČAS – PEPELNICA 
Ob 9. uri dvojezična sveta maša med katero z obredom pepeljenja navzven pokažemo voljo po obhajanju svetega postnega 
časa. Prav tako sveta maša z pepeljenjem ob 18. uri za vse tiste, ki so dopoldan po obveznostih (služba, šola..).   
 
V PETEK, 24. februarja molimo premišljevanje Jezusovega trpljenja – KRIŽEV POT 
Ob 17. uri se pričenja molitev Križevega pota in sveta maša. Ves čas je priložnost za sveto spoved.    
 
V NEDELJO, 26. februarja obhajamo PRVO POSTNO NEDELJO 
Ob 8. uri maša v madžarskem jeziku in ob 10. uri v slovenskem jeziku.  



 
ÉLETÜNK TÖRÉKENY 

 
„Beteg valaki köztetek? (a szentség feladásával 
ne várjunk a végsőkig, hiszen ez a betegek és nem 
a haldoklók szentsége), (e szavakból kiderül, 
hogy a betegek kenete elsősorban a testi 
gyógyulásról szól). Hívassa el az Egyház 
elöljáróit, (a szentséget kizárólag a lelkipásztor 
szolgáltathatja ki - mivel a betegek kenete a lelki 
gyógyulásról (a bűnök bocsánatáról) is szól) és 
azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg őt 
olajjal az Úr nevében. (a szentség  lényeges 
elemei - a beteg fölötti imádkozás, valamint 
homlokának és tenyerének megkenése a betegek 
olajával).  A hitből fakadó ima megszabadítja a 
beteget, és az Úr felsegíti őt, (az ima és a kenet 
gyümölcse hitet feltételez) ha pedig bűnökben 
van (a szentség felvétele előtt mindenkinek 
gyónnia kellene), bocsánatot nyer. (tehát a 
szentség felvétele előtt mindenkinek 
szentgyónáshoz kell járulni – ez a normális, 
rendes út)” (Jak 5, 14-15). 
 
KÉZRÁTÉTEL 
A kézrátétel az egyik legrégebbi liturgikus 
gesztus, a Szentlélek átadásának, a 
megszentelődés és az üdvösség jele. Krisztus 
példáját követve, aki kézrátétellel gyógyította a 
betegeket, a pap áldást, testi-lelki egészséget, a 
szenvedés elviseléséhez szükséges erőt kér a 
betegre, s ezeket a Szentlélek adja kegyelmi 
ajándékként. 
  
MEGKENÉS A BETEGEK OLAJÁVAL 
Az olaj a testi, szellemi és lelki erőt szimbolizálja. 
A betegek olaja megerősíti a betegeket 
betegségükben. A betegeknek gyógyszert 
közvetít a lélek és a test betegségei ellen, hogy 
kitartóan és odaadóan elviseljék a fájdalmakat, 
leküzdjék azokat és elnyerjék a megbocsátást. 
 
Mi a betegség? 
A betegség olyan tény, amelyet minden haladás 
ellenére sem tudunk elkerülni. A betegség egy 
olyan esemény az ember életében, amely nagy 
próbatételt jelent. A betegség egyben 
próbatétel és lehetőség arra, hogy elmélyítsük 
Isten iránti hitünket és szeretetünket, hogy 
túllépjünk életünk azon pontján, ahol többé-
kevésbé erőszakkal megálltunk. 
 
A betegség szorongáshoz, zárkózottsághoz, 
néha még kétségbeeséshez és Isten elleni 
lázadáshoz is vezet bennünket. Azonban 
érettebbé is teheti az embert, segít 
megkülönböztetni a lényegtelen dolgokat 
életünkben, s a lényeges felé fordulni. Gyakran a 
betegség Isten keresését, a hozzá való 
visszatérést váltja ki. 
A Bibliában sok helyen olvashatunk Jézus 
betegek iránti nagy irgalmáról. Jézusnak nem 
csak gyógyító ereje van, hatalma van a bűnöket 
is megbocsátani a földön (vö. Mk 2,5-12): azért 
jött, hogy a teljes embert meggyógyítsa, lelkét és 
testét; Krisztus az orvos, akire a betegeknek 
szükségük van (vö. Mk 2,17). 
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 A PLÉBÁNIA LELKI ÉLETÉNEK PROGRAMJA 
 
2023. január 1-jén ÚJÉV; A BÉKE VILÁGNAPJA; ISTEN ANYJA, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA ÜNNEPE 
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise.  
 
2023. január 6-án, csütörtökön VÍZKERESZT – JÉZUS KRISZTUS MEGJELENÉSE – HÁROMKIRÁLYOK ÜNNEPE   
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise lesz. 18 órakor ünnepi szentmise a kisgyermekes 
családok és a hittanosok családjai számára. A hittanosok a szentmisére koronával a fejükön érkeznek és a jászolhoz helyezik 
a GYERMEKEK A GYERMEKEKÉRT elnevezésű adventi akció során összegyűjtött adományaikat.   
 
Január 7-én, SZOMBATON ünnepeljük JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPÉT 
Az esti szentmise már vasárnapra érvényes szentmise és elsősorban a kisgyermekes családoknak és a hittanosok 
családjainak szól. 18 órakor ünnepi szentmise, amelyre elhozzuk a keresztelő gyertyánkat, mivel a szentmise alatt megújítjuk 
a keresztelkedési fogadalmunkat, amikor is meg lettünk keresztelve és keresztényekké váltunk. 
 
Január 8-án, URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA 
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise. A szentmisékre hozzátok magatokkal a keresztelő 
gyertyátokat, hiszen a szentmise alatt megújítjuk a keresztelkedési fogadalmunkat, amikor is meg lettünk keresztelve és 
keresztényekké váltunk. 
 
Január 13-án, pénteken FATIMAI EMLÉKNAP  
16 órakor a Legszentebb Oltáriszentség előtt a fatimai Szűz Anya rendeltetésére imádkozzuk a rózsafűzért, valamint 
plébániánkat és otthonainkat az ő szeplőtelen szíve oltalmába helyezzük. 17 órakor ünnepi szentmise.    
 
Január 15-én ÉVKÖZI MÁSODIK VASÁRNAP  
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise. 
 
Január 18-án, SZERDÁN EGÉSZNAPOS SZENTSÉGIMÁDÁST TARTUNK a plébániánkért 
Ezen a napon szánjunk magunkra egy kis időt és látogassunk el a templomba, ahol reggeltől estig szentségimádást tartunk a 
LEGSZENTEBB OLTÁRISZENTSÉG előtt.  
9 órakor szentmise, majd utána Szentségkitétel. 18 órakor ünnepi szentmise és az egésznapos szentségimádás lezárása a 
LEGSZENTEBB OLTÁRISZENTSÉG megáldásával.  
A Legszentebb oltáriszentség látogatása a nap folyamán: 10 órakor – az élő rózsafűzértársulat tagjai Lendváról; 11 órakor – 
az élő rózsafűzértársulat tagjai Hídvégről és Bánutáról; 12 órakor – az élő rózsafűzértársulat tagjai Alsó- és Felsőlakosból; 13 
órakor – az élő rózsafűzértársulat tagjai Gyertyánosból; 14 órakor – az élő rózsafűzértársulat tagjai Kapcáról és Kótból; 15 
órakor – az élő rózsafűzértársulat tagjai Csentéből; 16 órakor – az élő rózsafűzértársulat tagjai Pincéről és 
Hármasmalomból; 17 órakor – az élő rózsafűzértársulat tagjai Petesházáról és Hosszúfaluból.  
 
Január 22-én ÉVKÖZI HARMADIK VASÁRNAP – ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA   
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise. 
 
Január 29-én ÉVKÖZI NEGYEDIK VASÁRNAP  
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise. 
 
Február 2-án, CSÜTÖRTÖKÖN URUNK BEMUTATÁSA - GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE 
9 órakor kétnyelvű ünnepi szentmise és 18 órakor úgyszintén kétnyelvű ünnepi szentmise. Mindkét szentmise alatt 
megáldjuk a gyertyákat. A gyertyákat különböző események alkalmából használjuk: születésnapokon; elhalálozási 
évfordulókor; sírokon; az ünnepi asztalnál; nehéz megpróbáltatásokkor; esküvőkor; elsőáldozáskor; betegnél; haldoklónál. 
Az áldásra hozzátok magatokkal azt a gyertyát, amelyiket szeretnétek, hogy megáldjunk.   
 
Február 5-én ÉVKÖZI ÖTÖDIK VASÁRNAP  
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise. 
 
Február 11-én, SZOMBATON A LOURDES-I SZŰZ MÁRIA EMLÉKNAPJA – A BETEGEK VILÁGNAPJA 
17 órakor imaóra a Legszentebb Oltáriszentség előtt. Ez idő alatt lehetőség lesz szentgyónásra. A szentmise alatt a hívek a 
betegek kenetében részesülhetnek.  
 
Február 12-én ÉVKÖZI HATODIK VASÁRNAP  
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise. 
 
Február 19-én ÉVKÖZI HETEDIK VASÁRNAP  
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise.    
 
Február 22-én, SZERDÁN megkezdjük a SZENT BÖJTI IDŐSZAKOT - HAMVAZÓSZERDA 
9 órakor kétnyelvű szentmise, amely alatt a hamvasztási szertartással kifelé is megmutatjuk, hogy be kívánjuk tartani a szent 
böjti időszakot. A 18 órai szentmise alatt úgyszintén lesz hamvasztás mindazok számára, akiknek délelőtt egyéb 
elfoglaltságuk van (munka, iskola,…).    
 
Február 24-én, PÉNTEKEN elmélkedünk Jézus szenvedéséről – KERESZTÚT 
17 órai kezdettel imádkozzuk a Keresztutat, majd utána szentmisét mutatunk be. Mindvégig gyónási lehetőség is lesz.     
 
Február 26-án NAGYBÖJT ELSŐ VASÁRNAPJA  
8 órakor magyar nyelvű szentmise és 10 órakor szlovén nyelvű szentmise. 
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