
Általános miserend 
vasárnapokra 

az ünnepnapokat nem beleértve 
Érvényes 2022. november 5-től 

 

Nemesvámos új templom 9 óra Tótvázsony 10.30 
Veszprémfajsz 8 óra Hidegkút 8 óra 
Nagyvázsony 10.30 Vöröstó Felváltva 

szombat 16 óra Pula 9 óra  Barnag 

Vászoly 11.45 
Balatonakali 

július1-től szeptember 14-ig 
szombat 19 óra 

Pécsely szombat 17 óra vasárnap 10 óra 

Mencshely zárva Dörgicse 
húsvét utántól november 5-ig  

szombat 18 óra 

Jelmagyarázat 

 A szentmisék helyett általában havonta legalább három alkalommal igeliturgiát tartunk. 
 

Fontos információk 

Gyermekkeresztelésre érdemes legalább 1 hónappal előre időpontot egyeztetni. 
Esküvőre kérjük legalább 4-6 hónappal a tervezett időpont előtt jelentkezzenek! 
Keresztszülői, bérmaszülői tisztséget az vállalhat, aki maga is bérmálkozott, hitét gyakorolja és há-
zassága rendezett, vagy egyedülálló (pl. diák, pap, szerzetes, stb.). Egyéb feltételek a plébánia honlapján 
és az Egyházi Törvénykönyvben találhatóak. Ezektől eltérni nem tudunk, de szívesen nyújtunk segítséget a 
feltételek teljesítésében. (Házasságrendezés, felnőttkori szentségfelvételek, stb.) 
Temetést vasárnapi napra egyáltalán nem, szombati napra pedig általában csak téli időben tudunk 
vállalni. A temetési időpontokban igyekszünk a család kérésének eleget tenni, de más meghirdetett 
vagy rendszeres plébániai programunk előnyt élvez minden mással szemben. 

Elérhetőségek: 

Főplébánia: 

Nemesvámos Római Katolikus Plébánia 
8248 Nemesvámos, Fészek u. 5. 
Tel: (88) 509 440, (30) 616 00 87 
email: iroda@vamosplebania.hu 
web: www.vamosplebania.hu 
Facebook: 
www.facebook.com/vamosplebania 

Nincs állandó fogadóidő, megbeszélés 
szerint rendelkezésre állunk! 

Állandó lelkipásztori kisegítő: 

Marosi Szilvia, hitoktató 
Tel: (30) 325 85 19  
email: szmarosi@gmail.com 

  
www.vamosplebania.hu www.facebook.com/ 

vamosplebania 
 

Plébános: 

Gere Dávid Márk SMC 

8248 Nemesvámos, Fészek u. 5. 
Tel: (88) 509 440, (30) 204 88 83 
email: dmgere@gmail.com 

Pintér Tamás Pius SMC 

8248 Nemesvámos, Fészek u. 5. 
Tel: (88) 509 440 (30) 286 93 88 
email: pinterpius@gmail.com 
 

Egyházfenntartói hozzájárulás 

A Egyházi Törvénykönyv 1262. kánonja 
és a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia kiegészítő szabályainak 12. cikke-
lye alapján a keresettel rendelkező hívek 
egyházfenntartói hozzájárulása az éves 
nettó jövedelem 1 %-a. Egyházközsé-
günkben 2023-tól minimum 12.000 Ft 
éves hozzájárulást kérünk, 100.000 Ft 
havi nettó jövedelem alatt 10.000 Ft-ot, 
65.000 Ft havi nettó jövedelem alatt pe-
dig eltekintünk a hozzájárulás fizetésé-
től. 
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