
 

Prajeme vám požehnaný týždeň ! 
 

Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
 

OZNAMY – na 2. Pôstnu Nedeľu - 5. 3. 2023 
 

           Liturgický týždeň a poriadok sv. omší 

 
6. 3. Pondelok  06.30 hod. JĎ  + rehoľná sestra Hyacinta 

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

   18.30 hod. MP  + manžel Jozef, rodičia a súrodenci 
 

              Spomienka svätých Perpetuy a Felicity, mučeníc 

7. 3. Utorok  06.30 hod. MP  + Eduard a rodičia 

   18.30 hod. JĎ           + Tatiana, Alžbeta 
 

              Spomienka svätého Jána od Boha, rehoľníka 

8. 3. Streda  06.30 hod. MP Za zomrelých z rodín Vrbovský, Straka, Krištín 

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

    18.30 hod. JĎ  Za živých a zomrelých z rodiny Gajdošovej a Košíkovej 
 

              Ľubovoľná spomienka na sv. Františku Rímsku, rehoľníčku 

9. 3. Štvrtok  06.30 hod. MP Za uzdravenie tela a duše a Božie požehnanie pre Patrika 
                                      17.30 – 18.30 hod.  -  TICHÁ ADORÁCIA 

                18.30 hod. JĎ  Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela 
 

10. 3. Piatok  06.30 hod. MP  Za zosnulého Jána a Branislava 
                                    18.00 – 18.30 hod. - KRÍŽOVÁ CESTA  

    18.30 hod. JĎ  + Manžel Milan Hromník 
                                    19.30 – 20.30 hod. – MODLITBA CHVÁL  
 

11. 3. Sobota  07.30 hod. JĎ  + Pavel a rodičia z rodiny Paluškovej 

    18.30 hod. MP Na úmysel celebranta 
 

12. 3. 2023         3. Pôstna Nedeľa 

    Nedeľa  07.00 hod. MP Na úmysel celebranta 

   09.30 hod. JĎ  Za zosnulých manželov Helena a František Radosoví  

   11.00 hod. MP             + zosnulých z rodiny Šestákovej 
 

 

Spovedná služba v našom chráme:  Pondelok – sobota:   RÁNO  15 min. pred sv. omšou;  

                                                                                                    VEČER 30 min. pred sv. omšou 
                                                               Nedeľa: V prípade potreby po sv. omši na vyžiadanie v sakristii kostola 

 

OZNAMY:  

    * Už o dva týždne v sobotu (18.3.2023) budeme vyberať ÚMYSLY SV. 

OMŠÍ na II. štvrťrok 2023. O 17.00 hod. otvoríme bočné dvere na 

kostolnú chodbu a budeme zapisovať.  

* Minulý týždeň sa v zbierke na charitu vyzbieralo 1025,07 €. Budúci týždeň bude pravidelná zbierka na 

údržbu a opravu kostola. 

*  Pre všetkých záujemcov o Piaristické gymnázium, ktorí nestihli Deň otvorených dverí máme pripravený 

program: „byť gymnazistom na skúšku“. Môžu si našu školu zažiť na vlastnej koži. Po jarných prázdninách si 

môžete vybrať jeden deň a prežiť ho s nami v škole. Ak chcete „byť gymnazistom na skúšku“, formulár na 

registráciu nájdete na našich internetových stránkach a sociálnych sieťach. 


