
PIARISTICKÝ KOSTOL SV. LADISLAVA 

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší 

         ✉️ kostolnitra@piaristi.sk 📞 MK 0907 360 104 📞 MP 0918 311 287 📞 PV 0951 157 166 

      Náš kostol môžete podporiť:  

     IBAN: SK68 0200 0000 0029 3722 8951  

správa pre príjemcu: NR kostol dar 

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK 

 

PONDELOK 
13.9.2021 

Najsvätejšieho mena 
Panny Márie, sviatok 

12:00 
 

18:00 
 

JL 
 

PV 
 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Matildu 
 
+ rodičia a starí rodičia z oboch strán 

 

 

UTOROK 
14.9.2021 

Povýšenie svätého 
kríža, sviatok 

12:00 
 

18:00 
 

MK 
 

PV 
 

Za uzdravenie pre sestru Helenu, Rómea a 
Alexandru 
+ Mária a František 
 

 

STREDA 
15.9.2021 

SEDEMBOLESTNEJ 
PANNY MÁRIE, 

slávnosť 

08:00 
 

18:00 

JL 
 

MP 

 
+ Július, Alžbeta a ich rodičia 

!! pred sv. omšou sa nespovedá !! 
+ Gabriel a Alžbeta 
 

 

ŠTVRTOK 
16.9.2021 

sv. Kornélius a 
Cyprián, spomienka  

12:00 
 

18:00 
 

PV 
 

MP 
 

+ starí rodičia z oboch strán  
 
+ Ladislav 
 

 

PIATOK 
17.9.2021 

féria; sv. Róbert 
Bellarmin; bl. Anton 
M. Schwartz; ľ. sp. 

12:00 
14:00 
18:00 

 

JL 
 vl. 
MK 

 

+ Alžbeta 
sobášny obrad 
+ Ľubomír Selický 

po svätej omši pozývame na adoráciu do 19:30 

 
SOBOTA 
18.9.2021 

féria 
 

07:00 
15:00 
18:00 

 

MP 
JL 

MK 
 

+ Margita, Michal, Pavlína a Ján 
sobáš so svätou omšou 
Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu s rodinou 

             svätá omša s nedeľnou platnosťou 
 

 

NEDEĽA 
19.9.2021 

 232. VÝROČIE 

POSVIACKY 
KOSTOLA,  

vonkajšia slávnosť 

8:00 
9:00 

10:00 🎥 
11:15 
18:00 

PV 
AO 
MK 
JL 

MP 

Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 
Za dobrodincov Piaristického kostola, kolégia a školy 
Na úmysel celebranta (s príhovorom pre deti) 
Na úmysel celebranta 

🎥 – sv. omša vysielaná online cez Facebook, YouTube     - nedeľa alebo prikázaný sviatok    vl. – iný kňaz 

MK - P. Marek Kotras, MP - P. Matúš Palaj, PV - P. Peter Valachovič, JL - P. Ján Lichtner, AO - P. Alojz Orlický                

SVIATOSŤ ZMIERENIA 

 

COVID 
AUTOMAT PRACOVNÝ DEŇ 17:30 - 18:00 

SOBOTA 6:40 - 7:00 17:30 - 18:00  

NEDEĽA 7:40 – 8:00 9:40 – 10:00 17:40 - 18:00 

Predsieň kostola je v pracovný deň otvorená od 7:00 na modlitbu. 



PIARISTICKÝ KOSTOL SV. LADISLAVA 

Ostatné oznamy 

         ✉️ kostolnitra@piaristi.sk 📞 MK 0907 360 104 📞 MP 0918 311 287 📞 PV 0951 157 166 

 

      Náš kostol môžete podporiť:  

     IBAN: SK68 0200 0000 0029 3722 8951  

správa pre príjemcu: NR kostol dar 

 

Zbierka na seminár 

 Dnes sa koná zbierka na Kňazský seminár v Nitre. Prispieť môžete do označených 

pokladničiek v kostole. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

Zvonenie zvonov na privítanie Svätého Otca Františka na Slovensku 

 V dnešnú nedeľu o 15:30 budú 12 minút zvoniť všetky zvony na Slovensku, na znak našej 

radosti z príchodu Svätého Otca Františka do našej krajiny. Počas jeho návštevy bude na kostole 

visieť pápežská zástava a po každej bohoslužbe budeme spievať pápežskú hymnu. Modlime sa za 

neho i za bezproblémový priebeh jeho apoštolskej cesty na Slovensku. 

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska 

 Sväté omše na slávnosť Patrónky Slovenska – Sedembolestnej Panny Márie budú  

o 8:00 a o 18:00. Pozývame takisto k sledovaniu liturgie slávenej Svätým Otcom v Šaštíne.  

Zapisovanie úmyslov svätých omší 

 Od budúcej nedele zapisujeme vaše úmysly svätých omší na posledný štvrťrok (október - 

december). Zapisovať budeme po svätých omšiach v sakristii ako obvykle už v sobotu večer. 

232. Výročie posviacky nášho kostola 

 20. septembra 1789 bol náš kostol slávnostne konsekrovaný nitrianskym biskupom 

Františkom Xaverom Fuchsom. Túto udalosť si pripomenieme v nedeľu 19. septembra. 

Katedrálny organový festival 

 Pozývame vás do nitrianskej katedrály na koncert Katedrálneho organového festivalu. 

Koncerty sa konajú každú nedeľu a dnes o 19:00 vystúpi organista pôsobiaci v Ríme - Jiří Lecian. 

Opatrenia od 13.9.2021 

 Od 13. septembra je okres Nitra v stupni ostražitosti – oranžovej farbe COVID AUTOMATU. 

Aby sme aspoň raz mohli využiť plnú kapacitu kostola, svätú omšu v nedeľu o 10:00 budeme sláviť 

len pre očkovaných, ktorých prosíme, aby si, ak je to možné vybrali práve túto omšu. Bude potrebné 

sa preukázať potvrdením o očkovaní. V režime ZÁKLAD (nekontroluje sa očkovanie, test, či prekonanie 

Covidu) je kapacita kostola 25% (100 osôb) a je povinný zoznam účastníkov. V tomto režime budeme 

sláviť ostatné sväté omše, preto vás prosíme, aby ste si na každú bohoslužbu, na ktorú prídete, 

pripravili papierik s vašim menom, priezviskom a telefónnym číslom, ktorý pri vstupe vložíte do 

pripravenej nádoby. Z dôvodu týchto opatrení bude v nedeľu aj jedna svätá omša navyše – o 9:00. 

Ak by ste sa napriek tomu nedostali do kostola, bude možné zostať vonku, kde bude 

ozvučenie a prinesieme aj sväté prijímanie. Ďakujeme za pochopenie. 


