
 

Prajeme vám požehnaný týždeň ! 
 

Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
 

OZNAMY – na 3. Pôstnu Nedeľu - 12. 3. 2023 
 

           Liturgický týždeň a poriadok sv. omší 

 
13. 3. Pondelok 06.30 hod. JĎ  + Michal a Ján Palaj a rodičia 

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

   18.30 hod. MP + Anna Ješátková  
 

14. 3. Utorok  06.30 hod. MP Za Božiu pomoc pre maturantov piaristickej školy 

   18.30 hod. JĎ           + manžel Ján a rodičia 
 

15. 3. Streda  06.30 hod. JĎ  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu       

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

    18.30 hod. MP Na úmysel celebranta 
 

16. 3. Štvrtok  06.30 hod. MP Za zdravie, Božiu pomoc a vyriešenie ťažkej životnej situácie 
                                      17.30 – 18.30 hod.  -  TICHÁ ADORÁCIA 

                18.30 hod. JĎ  Na úmysel celebranta 
 

          Spomienka na svätého Patrika, biskupa 

17. 3. Piatok  06.30 hod. MP  Za zdravie a Božiu pomoc pre členov rodiny Wolf 
                                    18.00 – 18.30 hod. - KRÍŽOVÁ CESTA  

    18.30 hod. JĎ  + švagriná a švagrovia 
                                    19.30 – 20.30 hod. – MODLITBA CHVÁL  
 

         Spomienka na svätého Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi 

18. 3. Sobota  07.30 hod. MP + Miroslav a ostatní zosnulí z rodiny 

    18.30 hod. JĎ  + Irena 
 

19. 3. 2023         4. Pôstna Nedeľa 

    Nedeľa  07.00 hod. MP + Alojz, súrodenci a rodičia 

   09.30 hod. JĎ  + manžel 

   11.00 hod. MP            Za zosnulých z rodiny Gondovej 
 

 

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 týždeň 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.  
*  Dnes je pravidelná zbierka na údržbu a opravu kostola. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. 

*  Krížové cesty v našom chráme bývajú vždy v piatok o 18:00 

*  Piaristická základná škola Františka Hanáka budúcich prvákov pozýva na hravé predpoludnie  

s názvom Sobotná školička. Podujatie sa uskutoční 26.3.2023 od 9:00 do 11:00. 

* 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. 


