
 

Prajeme vám požehnaný týždeň ! 
 

Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
 

OZNAMY – 26. NEDELA CEZ ROK – 27. 9. 2020 
 

           Liturgický týždeň a poriadok sv. omší 
 

 Ľubovoľná spomienka na sv. Václava, mučeníka 

28. 9. Pondelok   06.30 hod. JH + rodičia Václav a Klára Kulovci 

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

       18.30 hod. MP Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela a deti 
 

 Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 

29. 9. Utorok  06.30 hod. MP     + rodičia Magdaléna a Lambert Domorák 

   18.30 hod. JĎ      + manžel Michal Adamec a rodičia z oboch strán 
 

   Spomienka na sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 

30. 9. Streda  06.30 hod. MP Na úmysel celebranta 

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

                 18.30 hod. JH Za birmovancov a tých, čo ich pripravujú 
 

        Spomienka na sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), pannu a učiteľku Cirkvi 

1. 10. Štvrtok  06.30 hod. JH Za ochranu, milosti a vernosť Pánovi pre kňazov a rehoľníkov 

              17.30 – 18.30 hod.  TICHÁ ADORÁCIA 

             18.30 hod. JĎ + krstní a starí rodičia 
 

  Spomienka svätých anjelov strážcov 

2. 10. Piatok  06.30 hod. JĎ Za uzdravenie syna 

    15.00 hod.    sobáš  ( bez omše )  

    18.30 hod. JH + Róbert 

                     .  – PRVOPIATKOVÁ POBOŽNOSŤ 
 

3. 10. Sobota    07.30 hod. JĎ Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Milku 

               18.30 hod. MP + rodičia Horváthoví 

                             – vigílna z nedele 
 

4. 10. 2020         27. NEDEĽA CEZ ROK 

    Nedeľa         07.00 hod.      MP     Za uzdravenie tela, duše a ducha pre Tomáša    

                             - VÝLUČNE PRE SENIOROV  (bez spevu) 

 
 

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 872,- €.  

Dnes je zbierka na dobročinné diela SV. OTCA.  Budúci týždeň bude pravidelná zbierka na údržbu 

a opravu kostola.   Pán Boh nech vám odmení za vaše milodary. 

  * Keďže sa náš okres od piatka ocitol v oranžovej zóne, museli sme prijať okrem klasických opatrení 

(dezinfekcia rúk, rúško) aj šachovnicové sedenie, a taktiež nedeľnú sv. omšu výlučne pre seniorov (bez spevu). 

*Budúcu nedeľu v našom kostole máme 1. sväté prijímanie detí. Omše 9.30 a 11.00 z toho dôvodu nebudú 


