
 

Prajeme vám požehnaný týždeň ! 
 

Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
 

OZNAMY – 4. ADVENTNÁ NEDEĽA  – 20. 12. 2020 
 

           Liturgický týždeň a poriadok sv. omší 
 

21. 12. Pondelok   06.30 hod. MP + syn Vladimír a otec Rudolf 

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

       18.30 hod. MP + Jozefa, Etela, Peter, rodičia z oboch strán 
 

22. 12. Utorok  06.30 hod. MP     Za uzdravenie brata Tomáša 

   18.30 hod. JĎ      Poďakovanie za 91 r. života a prosba o ďalšie milosti 
 

23. 12. Streda  06.30 hod. MP Poďakovanie za 80 r. života a prosba o ďalšie milosti 

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

                 18.30 hod. JĎ Za milosť pokánia a zmierenia pre rodinu 
 

24. 12. Štvrtok 07.00 hod. MP Na úmysel celebranta  

             16.00 hod. JĎ Za Božiu pomoc a zdravie pre Evu    - vigílna sv. omša 

  24.00 hod.      MP      Za piaristov, za Cirkev a za Slovenký a Ruský národ - polnočná 
 

  Slávnosť NARODENIE PÁNA 

25. 12. Piatok  07.00 hod. MP + rodičia, bratia, švagri, Marta 

    09.30 hod.       JĎ       + z rod. Šimko, Cocher, Hudec, Jablonskí, Jakubík a Moravčík 

    11.00 hod. JĎ Prosba o Božiu pomoc pri uzdravení priateľky 
 

 Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka 

26. 12. Sobota   07.00 hod. MP + rodičia Elena a Pavel, brat Pavel 

               09.30 hod. JĎ + z rodiny Chudý 

   11.00 hod.      MP + rodičia a bratia z rodiny Markovej               
 

27. 12. 2020        NEDEĽA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA  
    Nedeľa                   07.00 hod.      MP      Za Božiu lásku a svätosť v rodinách 

                          09.30 hod.       JĎ        + manžel (5.výročie), rodičia 
              11.00 hod.      JĎ      Poďakovanie za Filipka a Dianku a prosba o ďalšie milosti 
 

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

 

OZNAMY:  
     * V minulotýždňovej pravidelnej zbierke na údržbu a opravu kostola sa vyzbieralo 765  €. Boh nech vám 

odplatí za milodary. 24. decembra bude zbierka na kostol. 26. decembra bude zbierka na zamestnancov 

kostola.  

     * Koledovanie DOBRÁ NOVINA tento rok v Prievidzi nebude. Môžete ale prispieť na DOBRÚ NOVINU 

v pokladničke, ktorá je označená na konci kostola, a bude tam až do konca januára 2021. 

     * Keďže počet ľudí v kostole máme obmedzeniami daný na štvť, rozhodli sme sa hlavné sviatočné sv. omše 

spraviť systémom lístkov, alebo registrácie cez internet. Čiže na sv. omše NARODENIA PÁNA – tzn. na štedrý 

deň 16.00, polnočná, 25. decembra 7.00, 9.30, 11.00 – budete môcť prísť iba na jednu z týchto sv. omší, a bude 

treba sa prísť vopred zapísať do sakristie a dostanete lístok (jedna osoba môže zapísať seba a ešte dve osoby 

– čiže 3 ľudí.) Zároveň sa bude dať zaregistrovať aj elektronicky. Bude treba napísať – žiadam o registráciu na 

sv. omšu NARODENIA PÁNA v Piaristickom kostole v Prievidzi -  na mail: prievidza@piaristi.sk a my vám 

obratom pošleme link, kde sa budete môcť zaregistrovať. Zápis v sakristii začína od dnes, môžete prísť po sv. 

omši do sakristie.  Elektronická registrácia začne od nedele 20.12.2020 poobedia. 


