
 

Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
 

OZNAMY na 3. nedeľu po Narodení Pána – Krst Krista Pána  13. 1. 2019 
 

     Liturgický týždeň a poriadok sv. omší 
 

14. 1. Pondelok  06.45 hod. MK † Alžbeta 

   18.30 hod. MP Za Božiu pomoc pre rodičov Oľgu, Alojza a 

      Helenu 

 

15. 1. Utorok  06.45 hod. MP Za zdravie a Božie požehnanie pre deti, netere   

      a synovcov s rodinami 

   18.30 hod. JH           Za obrátenie manžela 

 

16. 1. Streda  06.45 hod.  MP Za zdravie a Božiu pomoc pre syna a dcéru s rodinami 

    18.30 hod.  MK † manžel Jozef 

 

 Spomienka sv. Antona, opáta       

17. 1. Štvrtok  06.45 hod.  JH  † manžel Ján (za prijatie do Nebeského kráľovstva) 

                18.30 hod.  MK  † rodičia Ján a Helena a teta Paula 

 

18. 1. Piatok  06.45 hod.  JH  † Stanislav a Ján 

    18.30 hod.  MP Za Božiu pomoc a  zdravie pre rodičov 

 

19. 1. Sobota  06.45 hod.  MK Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubomíra a jeho rodinu 

   18.30 hod.  JH  † rodina Vašurová 

 

20. 1. 2019 2. nedeľa v Cezročnom období  

 Nedeľa          06.45 hod.  MP  † rodičia Blahoví a brat Ľudovít 

            09.30 hod.  MK † Pavol Dvorský (1. výročie) 

            11.00 hod.  JH  † z rodiny Jakabskej, Bežovskej a Lojovej 

  

 Dnes (v nedeľu) končí Vianočné obdobie, od pondelka začína Obdobie cez rok. 

Na budúcu sobotu (19.1.) po rannej sv. omši budeme odzdobovať vianočné stromčeky 

v kostole. Pozývame všetkých ochotných, aby prišli pomôcť. 
 

 Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na údržbu a opravu kostola. Za vaše 

milodary vopred Pán Boh zaplať. 
 

 Vo štvrtok od 17:30 hod. bude v našom kostole pravidelná hodinová adorácia, 

v piatok po večernej sv. omši chvály. 
 

 Od piatku 18. januára začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
 

 Keďže v posledných mesiacoch sa množil v kostole i pred kostolom vandalizmus, 

boli sme nútení investovať do bezpečnostného kamerového systému, ktorý bude 

pokrývať práve tieto priestory a zaznamenávať a uchovávať, čo sa v nich deje.   
 

 

Prajeme Vám požehnaný týždeň. 


