
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 DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK 

 

PONDELOK 
18.10.2021  
sv. Lukáš, 

evanjelista, sviatok 

12:00 
 

18:00 
 

JL 
 

MP 
 

+ Jozef, Alžbeta a rodičia z oboch strán 
 
+ rodičia Jozef a Mária, syn Emil a nevesta Štefánia 

po svätej omši pozývame na modlitbu chvál 

 

UTOROK 
19.10.2021 

féria; sv. Ján a Izák,  
sv. Pavol z Kríža, ľ. sp. 

12:00 
 

18:00 
 

JL 
 

PV 
 

+ kňaz Jozef a Mária 
 
+ Jozef, Mária, ich deti a zať 
 

 

STREDA 
20.10.2021 

féria 

12:00 
 

18:00 
 

MP 
 

MK 
 

Za zdravie nevesty 
 
+ František a Alžbeta, starí a prastarí rodičia 
 

 

ŠTVRTOK 
21.10.2021 

féria 

12:00 
 

18:00 
 

JL 
 

MP 
 

+ Cecília, Pavol a rodičia 
 
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu, deti a rodičov 
 

 

PIATOK 
22.10.2021 

féria;  
sv. Ján Pavol II, ľ. sp.  

12:00 
 

18:00 
 

PV 
 

MK 
 

+ rodičia Ján a Šarlota, sestry Helena a Margita, 
František, Vojtech a Gustáv 
+ rodičia z oboch strán 

po svätej omši pozývame na adoráciu do 19:30 

 

SOBOTA 
23.10.2021 

féria; sv. Ján 
Kapistránsky, ľ. sp. 

07:00 
 

18:00 
 

MK 
 

JL 
 

+ Štefan a Klementína a ich deti 
 
+ Vladimír, Lýdia a Miroslav 

svätá omša s nedeľnou platnosťou 

 

NEDEĽA 
24.10.2021 

 30. NEDEĽA  

CEZ ROK,  
slávnosť 

8:00 
9:00 

10:00 🎥 
11:15 
16:30 
18:00 

PV 
MK 
MP 
JL 

MP 
MK 

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

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

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

SVIATOSŤ ZMIERENIA  COVID 
AUTOMAT Pondelok - Piatok 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.    I. stupeň ohrozenia 



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 misie   

 Budúcu nedeľu je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Budeme mať celoslovenskú zbierku 

na misie, na Slovensku zvlášť venovanú farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou 

a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete.  

Otvorenie diecéznej synodálnej cesty  

 Z podnetu Svätého Otca Františka sa proces synodálnej cesty v našej diecéze začne v túto 

nedeľu 17. októbra. O 16:00 bude stretnutie pri kríži pred Kostolom sv. Petra a Pavla - Františkáni 

(Horné mesto), procesia a následne slávnostné vešpery v gotickej priekope na Nitrianskom hrade. 

(v prípade nepriaznivého počasia v katedrále). Srdečne Vás pozývame. 

Kampaň „Sviečka za nenarodené deti“ 

 Fórum života už tradične v tomto čase organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. 

Pozývajú zapáliť sviečku 2. novembra s modlitbou za nenarodené deti. Takéto sviece si môžete 

zakúpiť aj v našom kostole – na polici s novinami. Cena malej sviece v plastovom obale je 1 euro, 

veľká v sklenenom obale stojí 5 eur. Tieto financie budú použité na činnosť a projekty Fóra života, 

ktoré vám vyslovuje Pán Boh zaplať. Viac informácií na nástenke alebo na internete.  

Opatrenia od pondelka 18.októbra 2021 

 Náš okres zostáva naďalej v červenej farbe COVID AUTOMATU. Opatrenia a režimy svätých 

omší zostávajú nezmenené ako v uplynulom týždni:  

ZÁKLAD: všetky sväté omše v pracovné dni; sobota 7:00; nedeľa 9:00, 11:15 a 16:30. 

OTP: sobota 18:00 a nedeľa 8:00.  

ZAOČKOVANÍ: nedeľa 10:00 a 18:00. 

 



 
               

 KONFERENCIA 

 BISKUPOV 

 SLOVENSKA 

Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99 Bratislava, Slovensko; http://www.kbs.sk; e-mail: kbs@kbs.sk 
Tel.: +421 2 59 20 65 01 

 
 
Prot. č.: 382/2021 

V Bratislave, 15. októbra 2021 
 
 

 

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori  
a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý 
Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na 
celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021. 

Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť  
a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, 
vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. 
Kľúčové slová "spoločenstvo, spoluúčasť a misia" podčiarkujú, že práve ohlasovanie 
evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako 
spoločenstvo veriacich v Krista. 

Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní 
evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, 
aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery  
vo vedenie Ducha Svätého! 

Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na diecéznej 
stránke...). Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro 
spustíme synodálne iniciatívy.  

Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie 
Svätý Otec František. S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme! 

 
Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi. 
 
 
 
 
 
Prosíme prečítať v rámci oznamov 29. cezročnej nedele, 17. októbra 2021 

 
 


