
 

Prajeme vám požehnaný týždeň ! 
 

Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
 

OZNAMY – NEDEĽA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA,  

MÁRIE A JOZEFA – 27. 12. 2020 
 

   

 Sviatok SVÄTÝH NEVINIATOK 

28. 12. Pondelok   06.30 hod. JĎ + rodičia a súrodenci z rodiny Heredošovej 

       18.30 hod. JH + Anna a Jozef, Anna 
 

 Piaty deň v oktáve NARODENIA PÁNA 

29. 12. Utorok  06.30 hod. JH      Za zdravie a BP pre manžela a deti s vnúčatami 

   18.30 hod. JĎ      Za uzdravenie syna Mariána 
 

   Šiesty deň v oktáve NARODENIA PÁNA 

30. 12. Streda  06.30 hod. JĎ + Pavel a rodičia z rodiny Paluškovej 

                 18.30 hod. JH + Tomáš Gašparovič 
 

 Ľubovoľná spomienka na sv. Silvestra I., pápeža 

31. 12. Štvrtok 07.00 hod. JH Za dar viery pre krstné deti  

                        16.00 hod. MP Za uzdravenie syna Mariána 

                                                               vigílna – POĎAKOVANIE ZA UPLYNULÝ ROK 
 

  Slávnosť PANNY MÁRIE BOHORODIČKY (prikázaný sviatok) 

1. 1. Piatok  07.00 hod. MP + pátri piaristi, ktorí pôsobili v PD 

    09.30 hod.       MP Poďakovanie za dožitých 90r. a službu saleziána dona Jána 

    11.00 hod. JH Za šťastný pôrod a zdravie maminky aj bábätka 
 

 Spomienka na sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi 

2. 1. Sobota    07.30 hod. MP Poďakovanie a prosba o zdravie a BP pre rodinu 

               18.30 hod. JH Na úmysel celebranta 

                             – vigílna z nedele 
 

3. 1. 2021        DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 

    Nedeľa         07.00 hod.      MP      + František Černák 

                           09.30 hod.      MP      Za BP a ochranu pre rodinu Gúčikovú 
              11.00 hod.       JH       Poďakovanie za Filipka a Bianku, prosba o BPomoc a ochranu 

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

OZNAMY:  
    * Ak chodíte na ranné omše, odporúčame sledovať aktuálny rozpis, ktorý je na nástenkách aj na webe. 

    * Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhali s výzdobou kostola, kvetmi a zabezpečením potrebného, 

aby sme mohli tieto sviatky prežiť príjemne a pokojne. Úprimná vďaka za vašu ochotu a čas.  

* Od roku 2021 budú bývať zbierky na údržbu a opravu kostola 2x za mesiac. VŽDY PRVÚ A TRETIU 

NEDEĽU V MESIACI bez toho, aby sme to ohlasovali vopred. Je to preto, aby sa to dalo ľahko zapamätať 

a aby sme nemuseli stále ohlasovať zbierku. Zbierky na kostol sú potrebné, pretože z nich hradíme symbolické 

platy pre zamestnancov, energie, údržbu a opravy kostola. Kto môže, ten prispeje, kto nemôže, ten nedá, to je 

samozrejme. Aj keď človek dá len niečo, kostolu to pomôže. Ekonomiku za rok 2020 nájdete v Bartolomeji. 

   * Na sv. omše: vigília slávnosti BOHORODIČKY štvrtok - 16.00, piatok 1.1. - 7.00, 9.30, 11.00 sa bude 

treba znovu registrovať, alebo si prísť zobrať lístok do sakristie. Po lístky si môžete prísť už teraz po sv. omši, 

online registrácia sa rozbehne dnes poobede. 


