
 

 
 

Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
 

OZNAMY – na NEDEĽU SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA   
29. 12. 2019 

 

Liturgický týždeň a poriadok sv. omší 
 

30. 12. Pondelok 06.45 hod. JĎ  + rodičia, ich synovia a vnuci z rodiny Markovej 

   18.30 hod. JĎ  + Tomáš Gašparovič 
 

31. 12. Utorok  06.45 hod. JĎ   Za zdravie a Božiu pomoc rodine Rybárovej 

   16.00 hod. MP           Za zdravie a Božiu pomoc pre vnukov ( vigílna zo slávnosti ) 
 

  Slávnosť PANNY MÁRIE BOHORODIČKY (prikázaný sviatok) 

1. 1. Streda  06.30 hod. MP + z rodiny Jozefa Caňa a rodičia 

    09.30 hod. JĎ            + rodičia Píšoví, brat Miroslav, ostatní z rodiny 

    11.00 hod. JH  Za Božiu pomoc a zdravie pre manžela, deti a vnúčatá 
 

          Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi 

2. 1. Štvrtok  06.30 hod. MP Za zdravie a Božiu pomoc 

                18.30 hod. JH  + Anna, Jozef a Anna 
 

    Ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena JEŽIŠ 

3. 1. Piatok  06.30 hod. JH   + Hildegard Ďurina 

    18.30 hod. MP + zosnulí z rodiny 
 

4. 1. Sobota  06.30 hod. MP Za zdravie pre sestru a vnučku 

    18.30 hod. JH  + manžel Ivan (20. výročie) 
 

5. 1. 2019     DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 

  Nedeľa  06.30 hod. MP + z rodín: Kotianová, Bercíková, Husovská, pán Matuška 

   09.30 hod. MP Za uzdravenie syna Mariana 

   11.00 hod. JH             Za obrátenie rodiny Stúchlych 
 

Vysvetlivky:      JH – P. Ján Hríb      JĎ – P. Juraj Ďurnek      MP – P. Michal Paluch 
 

Spovedná služba v našom chráme:  Pondelok – sobota:   RÁNO  15 min. pred sv. omšou;  

                                                                                                    VEČER 30 min. pred sv. omšou 
                                                               Nedeľa: V prípade potreby po sv. omši na vyžiadanie v sakristii kostola 

Pravidelná adorácia: Vo štvrtok od 17:30 do 18:30 hod. je pravidelná hodinová adorácia.  
 

OZNAMY:  
    * V zbierke na kostol sa na Vianoce vyzbieralo 2232,- €.  

    * V zbierke na zamestnancov kostola sa vyzbieralo 1392,- €. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať 

    * Naši koledníci Dobrej noviny – piaristi + fara mesto tento rok počas požehnávania domov vyzbierali  

6500 €. Všetky peniaze budú použité na charitatívnu pomoc v Afrike. Pán Boh nech odmení za toto obetavé 

dielo koledujúce deti i vás všetkých, ktorí ste naň prispeli. 

    * Ďakujeme Horskému komposesorátu Prievidza, ktorý daroval veľké vianočné stromčeky pre náš kostol, 

ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na vianočnej liturgii a na upratovaní a výzdobe kostola pred vianočnými 

sviatkami.  

     Zároveň zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí celý rok ochotne upratujú náš chrám, starajú sa o výzdobu 

a kvety, tiež ochotným zamestnancom kostola a každému, kto sa akokoľvek podieľa na chode kostola. 

    * V týždni je prvý piatok v mesiaci. Keďže sme vyspovedaní po sviatkoch, budeme spovedať iba klasicky 

pol hodinu pred sv. omšami. 

    * Od 1.1.2020 budú bývať sv. omše u nás ráno o 6.30 hod. (aj cez víkend) 


