
 

Prajeme vám požehnaný týždeň ! 
 

Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
 

OZNAMY – 27. NEDELA CEZ ROK – 4. 10. 2020 
 

           Liturgický týždeň a poriadok sv. omší 
 

 Ľubovoľná spomienka na sv. Faustínu Kowalskú, pannu 

5. 10. Pondelok   06.30 hod. MP + Margita 

           17.50 – 18.20 hod.  – MODLITBY ( posvätný ruženec – bez spevu ) 

       18.30 hod. JĎ + manžel Ján a rodičia z oboch strán 
 

 Ľubovoľná spomienka na sv. Bruna, kňaza 

6. 10. Utorok  06.30 hod. MP     + rod. Valent a Mária, rehoľná sr. Angelika a starí rod. z o.s. 

   18.30 hod. JĎ      Za Božiu pomoc pre Noriku a Pavla 
 

   Spomienka RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE 

7. 10. Streda  06.30 hod. JĎ Poďakovanie za šťastnú operáciu Beátky 

    17.50 – 18.20 hod.  – MODLITBY ( posvätný ruženec – bez spevu ) 

                 18.30 hod. MP     Za z. a BP pre manželov Elenku a Františka Hlaváča s rodinami 
 

8. 10. Štvrtok  06.30 hod. JĎ + Andrea Švecová 

              17.30 – 18.30 hod.  TICHÁ ADORÁCIA 

             18.30 hod. MP Za žiakov a rodičov žiakov z 5.B triedy 
 

9. 10. Piatok  06.30 hod. JH + František Herda 

    18.30 hod. JĎ + Mária Lenhartová (22.výročie)   (STREAM) 

              19.30 – 20.30 hod.  – MODLITBA CHVÁL  (STREAM– bez účasti ľudí) 
 

10. 10. Sobota   07.30 hod. MP + Romano Gumierato 

   12.00 hod.    sobáš  ( bez omše )  

   14.00 hod.    sobáš  ( bez omše ) 

               18.30 hod. JH + Július Čéry    – vigílna z nedele 
 

11. 10. 2020        28. NEDEĽA CEZ ROK 

    Nedeľa         07.00 hod.      MP      Za uzdravenie vnučky Zuzky 

                           09.30 hod.      JĎ       + František 
              11.00 hod.       JH       Za zdravie a BP pre krstné deti s rodinami   (STREAM) 
 

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 zbierke na dobročinné diela SV. OTCA sa vyzbieralo   629 ,- €    

* Dnes je pravidelná zbierka na údržbu a opravu kostola.  

* Nové opatrenia platné od 1.10.2020  - v kostole môže byť max. počet ľudí 50 vrátane kňaza a miništrantov. 

Z tohto dôvodu bol vydaný dišpenz od biskupa – čiže nie je povinná účasť na nedeľnej sv. omši a prikázaný 

sviatok až do odvolania. Spovedanie v našom kostole bude prebiehať bez zmeny. V sobotu večer a na nedeľné 

bohoslužby mreže pre vstup do kostola otvoríme 25 min. pred začiatkom sv. omše.  Poprosíme vás 

o ohľaduplnosť a pochopenie, ak by sa náhodou niekto nedostal do kostola z dôvodu už plného počtu osôb 

v chráme. Ak má niekto zapísaný úmysel na danú omšu, bude mať samozrejme prednosť a dostane sa. 

  * Od budúceho týždňa budeme streamovať sv. omše – PIATOK večer (aj chvály) a tiež NEDEĽNÚ 

DETSKÚ o 11.00 hod. 


