
 
Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 

 

OZNAMY na Kvetnú nedeľu 14. 4. 2019 
 

     Liturgický týždeň a poriadok sv. omší 
 
 Pondelok Veľkého týždňa  
15. 4.   06.45 hod. MK Za zdravie a dary Ducha Svätého pre deti a 
      vnúčatá 
   18.30 hod. JH  Poďakovanie za 70 rokov života manželky Márie 
 
 Utorok Veľkého týždňa  
16. 4.   06.45 hod. JH  † rodičia Valent a Mária, reh. sestra Angelika a starí  
      rodičia z oboch strán 
   18.30 hod. MP           Za zdravie a Božiu pomoc pre matku a syna 
 
   Streda Veľkého týždňa  
17. 4.    06.45 hod.  MP Za milosť obrátenia a dary Ducha Svätého pre Bianku  
       a Zuzanu 
    18.30 hod.  MK Za zdravie krstnej dcéry Radky a bábätka, ktoré čaká 
 

 Zelený štvrtok Pánovej večere 
18. 4.              18.30 hod.  MK  † Mária a Ladislav 
 
  Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána   
19. 4.   18.30 hod.  MP Obrady Veľkého piatku 
 

 Biela sobota  
20. 4.   07.30 hod.        Ranné chvály 
   19.30 hod.  JH  Za spoločenstvo veriacich pri Piaristickom kostole 
 

21. 4. 2019  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 
             06.45 hod.  MP † Július Čery 
             09.30 hod.  MK † z rodiny Šimko, Cocher, Jablonský, Hudec, Jakubík  
      a Moravčík       
             11.00 hod.  JH  Za Božie požehnanie pre pátrov piaristov 
  

 Dnes budeme v Prievidzi spovedať pred Veľkou nocou od 14.00 do 18.00. 
 

 Dnes je aj zbierka na mládež, na budúcu nedeľu na opravu a údržbu kostola, na 
Veľkonočný pondelok zbierka pre zamestnancov. Peniaze z Božieho hrobu pôjdu na 
Svätú zem. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.  
 

 Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Zdržiavanie sa 
mäsitých pokrmov je záväzné od 14. roku veku do konca života.  Hladový pôst (je 
dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť, dvakrát do polosýta) je záväzný od 18. roku 
veku do začatia 60. roku veku. Hladový pôst nie je záväzný pre tehotné ženy, diabetikov 
a ťažko chorých. 
 

 Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach o 6.45 a 9.30 hod. budeme v prípade záujmu aj 
požehnávať jedlo.  
 

Prajeme Vám požehnaný Veľký týždeň. 


