
 

Prajeme vám požehnaný týždeň ! 
 

Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
 

OZNAMY – 23. NEDELA CEZ ROK – 6. 9. 2020 
 

           Liturgický týždeň a poriadok sv. omší 
 

 Spomienka na sv. Košických mučeníkov 

7. 9. Pondelok   06.30 hod. MP + syn Vladimír a otec Rudolf 

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

       18.30 hod. JH + Anna a Gejza Rajs a rodičia z oboch strán 
 

 Sviatok NARODENIE PANNY MÁRIE 

8. 9. Utorok  06.30 hod. JH     Za BP a dary DS pre Zuzanu, Bianku, Jara a syna Bruna 

   18.30 hod. JĎ      Poďakovanie za 19 r. manželstva a prosba o ďalšie milosti 
 

   Ľubovoľná spomienka na sv. Petra Clavera, kňaza 

9. 9. Streda  06.30 hod. MP + manžel Ján 

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

                 18.30 hod. JĎ + rodičia Štefan a Emília Líškoví 
 

10. 9. Štvrtok  06.30 hod. JĎ + z rodiny Vlčkovej 

              17.30 – 18.30 hod.  TICHÁ ADORÁCIA 

             18.30 hod. MP + Roman 
 

11. 9. Piatok  06.30 hod. JH + Alojz, súrodenci a rodičia 

    15.30 hod.    sobáš  ( bez omše ) 

    18.30 hod. JĎ + Janka Poliaková 

              19.30 – 20.30 hod.  – MODLITBA CHVÁL  (prvá v školskom roku) 
 

 Ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie 

12. 9. Sobota    07.30 hod. JH + Miroslav a ostatní zosnulí z rodiny 

   15.00 hod.    sobáš  ( bez omše )   
                       16.00 hod.    sobáš  ( s omšou )   

               18.30 hod. MP + z rodiny Janekovej 

                             – vigílna z nedele 
 

13. 9. 2020         24. NEDEĽA CEZ ROK 

    Nedeľa         07.00 hod.      MP      + z rodiny 

                           09.30 hod.      JĎ       + Ján Pešan, sestra Mária, švagor Ján 
              11.00 hod.       JH       + rodičia Karpišoví, svokrovci, starí rodičia 
 

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:  
* Úmysly sv. omší na IV. štvrťrok 2020 budeme zapisovať o dva týždne v sobotu 19. septembra 

o 15.00 hod.  

* Dnes po sv. omši máte možnosť pozrieť si obnovené priestory ako sme už avizovali. Nájdete tiež  

fotky, ako vyzerali priestory predtým a počas prác. Obrazy na chodbe sú prenesené z našej školy – sú 

kultúrnou pamiatkou a znázorňujú život nášho zakladateľa Jozefa Kalazanského. Niektoré práce nie sú 

viditeľné – ako napríklad elektroinštalácia spojená s opravou hlavnej elektrickej rozvodne (10 000 eur), 

alebo generálna oprava organa (4000 eur). Podrobný popis položiek v eurách bude na konci roka 

v Bartolomeji ako je to zvykom.  


