
 

Prajeme vám požehnaný týždeň ! 
 

Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
 

OZNAMY – 22. NEDELA CEZ ROK – 30. 8. 2020 
 

           Liturgický týždeň a poriadok sv. omší 
 

31. 8. Pondelok   06.30 hod. JH Na úmysel celebranta 

           17.40 – 18.20 hod.  – MODLITBY ( posvätný ruženec, litánie, iné modlitby ) 

       18.30 hod. JĎ + rodičia Mária a Anton, prastarí rodičia Mária a Štefan 
 

1. 9. Utorok  06.30 hod. MP      Za zdravie, Božie požehnanie a dary DS pre deti a vnúčatá 

   18.30 hod. JĎ      + Anton a Marta Oršuloví 
 

2. 9. Streda  06.30 hod. JĎ + rodičia, starí rodičia a súrodenci 

     08.00 hod.       JH        VENI SANCTE   

           17.40 – 18.20 hod.  – MODLITBY ( posvätný ruženec, litánie, iné modlitby ) 

                 18.30 hod. MP Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
 

 Spomienka na sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

3. 9. Štvrtok  06.30 hod. JĎ + Mária, Štefan a Róbert  

              17.30 – 18.30 hod.  TICHÁ ADORÁCIA 

             18.30 hod. MP Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
 

4. 9. Piatok  06.30 hod. MP + z rodín Trnkusová, Kútiková a Bozalková 

    14.00 hod.    sobáš  ( bez omše ) 

    15.00 hod.    sobáš  ( bez omše ) 

    18.30 hod. JH + Rozália a Ján Mokrí 
 

5. 9. Sobota    07.30 hod. JH Za obrátenie syna 

   14.00 hod.    sobáš  ( s omšou )  

   15.00 hod.    sobáš  (s omšou) 

               18.30 hod. MP Za uzdravenie syna Mariana 

                             – vigílna z nedele 
 

6. 9. 2020         23. NEDEĽA CEZ ROK 

    Nedeľa         07.30 hod.      MP      + Marek, Matilda a Rudolf 

                           09.30 hod.      JĎ       + Ján 
              11.00 hod.      JH       + z rodiny Berecovej, Marián Tatranský, Mária Tatranská 
 

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

* Sviatosť zmierenia vysluhujeme 15 min. pred rannými a 30 min. pred večernými sv. omšami (okrem nedele). 

 
 

 

OZNAMY:  
    * V minulotýždňovej pravidelnej zbierke na údržbu a opravu kostola sa vyzbieralo 1137 €. Pán Boh nech 

vám odplatí za vaše milodary. 

    * Oznamujeme, že v našom kostole už nebudeme spovedať vpredu v presbytériu, ako to bolo zvykom. Ale 

vzadu v obnovenej spovednej miestnosti so spovednicou. 

   * Budúci týždeň po nedeľných sv. omšiach (vrátane sobotu večer) budete mať príležitosť pozrieť si 

obnovené priestory pozdĺž kostola (obnovenú spovednú miestnosť, nové WC, kostolnú chodbu a sakristiu). 

Obnovu sme financovali z peňazí zo zbierok, ktoré sa zbierali posledných 6 rokov. Ešte uhradíme skrine, keď 

prídu do sakristie a potom už znovu šetríme.  


