
                    Felsőtárkány Római Katolikus Plébánia (Fő u. 182) 

Eger-Felnémet Római Katolikus Plébánia (Sánc u. 5/a.) 

         Szarvaskő Római Katolikus Egyházközség-Fília(Petőfi u. 3) 

 

Ellátja: Ft. Czibere Zsolt plébániai kormányzó; E-mail:  cziberezsolt77@gmail.com; tel: 06-30-332-61-58 

Sekrestyés-harangozó elérhetősége Felsőtárkány : Osváth Anna (Ancika): +36-30-564-43-67   

Sekrestyés-harangozó elérhetősége Felnémet: Margit Néni: +36-30-691-40-01 / 06-36-429-961 
Irodai ügyintézési időpontok a plébánossal: előzetes telefonos egyeztetéssel!!! 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
2020. július 26. – augusztus 2. 

 

 

28./ Kedd    – köznap   

17:30 Felsőtárkány: +Huszár Bernátné Rozsnaki Julianna(5.évf.); vmt. az elhunyt hozzátartozók lü. 

 

30./ Csütörtök  – köznap 

17:30 Felsőtárkány: +Jakab László lü.  

 

01./ Szombat – Évközi 18. Vasárnap - előesti – Ünnep. 

16:30 Felsőtárkány:  esküvő 

17:30 Felsőtárkány: +Tács Gyula 15 éve elhunyt férj és édesapa;vmt.+Anyósa és Apósa lelkiüdvéért. 

 

02./ Évközi 18. Vasárnap – Ünnep.  

08:30 Felnémet: ++Kristóf Sándor és neje Agócs Sarolta elhunyt szülőkért és nagyszülőkért.  

10:00 Szarvaskő: Az egyházközségek híveiért.   

11:00 Felsőtárkány: Lélek ráhangoló vonós koncert 

11:30 Felsőtárkány:+15 éve elh. édesapa, nagyapa lü.; vmt. minden élő és elhunyt hozzátartozóért. 

 

 

HIRDETÉSEK 

 

1./ Nagy hálával szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik búcsús ünnepünk 
előkészítésében segédkeztek, külön köszönet a rengeteg szép virágért, amelyeket elhoztak a 
templomunkba, illetve adományaikkal tették lehetővé templomunk méltó feldíszítését. 
Szentmise után pedig, mindenkit szeretettel láthattunk egy kis agapéra, a templomudvaron, 
aminek megteremtéséhez külön köszönet a Képviselőtestület Tagjainak. 
 2./ Ugyancsak nagy hálával köszönöm meg az Egri Szimfonikusok kvartettjének, hogy 
lélekemelő muzsikájukkal, segítettek a templomunkba érkezőknek, Istenre és általa az 
ünnepre hangolódni.  
3/. Hálával és szeretettel köszönöm meg egyházközségünk nevében, Szűcs Gyuláné 
Marikának, bő 4 éves, sekrestyés-harangozóként való aktív szolgálatát. Mennyei Gazdánk 
fizessen meg gazdagon neki minden áldozatáért, amit templomunkért hozott, nem csak 
ebben a négy esztendőben!  
3./ A templomkerítés is teljes egészében kész lett, hálásan köszönöm, hogy sokan felkarolták 
ezt az ügyet, ua. mintegy bő 400.000 Ft.-nyi összeg még hiányzik, amihez várjuk azok 
adományait, akiknek még nem volt módjukban hozzátenni, vagy még adakoznának, hiszen ez 
a kerítés, egyházközségünk összefogását tükrözi. 

Takarékbankos számlánk: Római Katolikus Plébánia  62800266-10000283 
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