
 

Prajeme vám požehnaný týždeň ! 
 

Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
 

OZNAMY – na 7. Nedeľu v období cez rok - 23. 2. 2023 
 

           Liturgický týždeň a poriadok sv. omší 
 

20. 2. Pondelok 06.30 hod. JĎ  + manžel Karol 

                                   17.50 – 18.25 hod.  – MODLITBY ( posvätný ruženec, litánie, iné mod.) 

   18.30 hod. MP Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru a sestru Ľudmilu 
 

 Ľubovoľná spomienka na sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi 

21. 2. Utorok  06.30 hod. MP  Za zdravie a Božiu pomoc pre dobrodincov nášho chrámu 

   18.30 hod. JĎ           + z rodiny Schniererovej 
 

 POPOLCOVÁ STREDA 

22. 2. Streda  06.30 hod. JĎ  + za zosnulých rodičov Štefana a Annu, súrodencov, starých  

        rodičov, krstných rodičov    

                                   17.50 – 18.25 hod.  – MODLITBY ( posvätný ruženec, litánie, iné mod.) 

    18.30 hod. JĎ  + rodičia Štefan Kleman a manželka Etela 
 

23. 2. Štvrtok  06.30 hod. MP + Amália, Oskar, Barnabáš a Roman 
                                       17.30 – 18.30 hod.  -  TICHÁ ADORÁCIA 

                18.30 hod. JĎ  Za zdravie a Božiu pomoc pre Adriánu, Olivera a Valentínku 
 

24. 2. Piatok  06.30 hod. MP Za prijatie sviatosti v rodine syna 
                                    18.00 – 18.30 hod. - KRÍŽOVÁ CESTA  

    18.30 hod. JĎ  Na úmysel celebranta 
                                       19.30 – 20.30 hod. - MODLITBA CHVÁL ( za mesto a región ) 
 

25. 2. Sobota  07.30 hod. JĎ  Na úmysel celebranta 

   18.30 hod. MP + manžel, rodičia z oboch strán 
 

26. 2. 2023         1. Pôstna Nedeľa 

    Nedeľa  07.00 hod. MP + zosnulý Roman 

   09.30 hod. JĎ  Za zomrelých rodičov Caňových 

   11.00 hod. MP            Za zdravie a Božie milosti pre Alžbetu, jej dcéry a zaťa 
 

OZNAMY:  
 

    * Pri minulotýždňovej pravidelnej zbierke na opravu a údržbu kostola sa vyzbieralo  802,13- €. 

Ďakujeme za vaše milodary. Budúci týždeň bude zbierka na charitu. 
   

    * V týždni nám POPOLCOVOU STREDOU začína pôstne obdobie. V stredu sa má dodržiavať prísny pôst 

a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 
 

    * Počas pôstu budú u nás bývať KRÍŽOVÉ CESTY v piatky o 18.00 hod. V nedeľu tento rok bývať nebudú.    
   

    * Piaristická spojená škola Františka Hanáka pozýva všetkých na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 

21. februára na všetkých zložkách našej školy (materská škola, základná škola, štvorročné i osemročné gymnázium 

i stredná odborná škola).  
 

    *  Aj v tomto roku, počas pôstneho obdobia od 22.2. do  5.4.2023 môžete v piaristických kostoloch podporiť zbierku na 

piaristické diela vo svete. Tento rok nesie zbierka názov Kvapka pre Senegal a jej cieľom je podpora piaristického 

sociokultúrneho centra v Mampatine v Senegale. Zbierku realizuje Nadačný fond Ad Mundum pri Piaristickej nadácii. 

Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch alebo na webe www.kvapkapresenegal.sk alebo na stránke nadácie 

www.piaristickanadacia.sk. Ďakujeme za vašu pomoc a podporu.“ 


