
 

Prajeme vám požehnaný týždeň ! 
 

Duchovná správa Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
 

OZNAMY – na 4. Pôstnu Nedeľu - 19. 3. 2023 
 

           Liturgický týždeň a poriadok sv. omší 

 
          Slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie 

20. 3. Pondelok 06.30 hod. MP Za zmierenie v rodine 

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

   18.30 hod. JĎ  Za dar viery pre deti  
 

21. 3. Utorok  06.30 hod. JĎ  Za obrátenie syna 

   18.30 hod. MP           + z rodiny Gezeovej 
 

22. 3. Streda  06.30 hod. JĎ  poďakovanie za 52 rokov života Radomír Gál 

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

    18.30 hod. MP Za zdravie manžela, detí, vnúčeniec, pravnukov a ich rodín 
 

          Spomienka na svätého Turibia de Mongrovejo, biskupa 

23. 3. Štvrtok  06.30 hod. MP O potrebné milosti pre Jána Krausa 
                                      17.30 – 18.30 hod.  -  TICHÁ ADORÁCIA 

                18.30 hod. MP  Na úmysel celebranta 
 

24. 3. Piatok  06.30 hod. MP  Za zomrelých rodičov Štefana, Teréziu a brata Dominika 
                                    18.00 – 18.30 hod. - KRÍŽOVÁ CESTA  

    18.30 hod. MP Poďakovanie za 80 rokov života mamy Veroniky 
                                    19.30 – 20.30 hod. – MODLITBA CHVÁL  
 

         Slávnosť Zvestovania Pána 

25. 3. Sobota  07.30 hod. MP Na úmysel celebranta 

                                    16.30 – 18.00 hod. – GRÉKO-KATOLÍCKA LITURGIA A AKATIST  

    18.30 hod. MK  Za zosnulú mamičku a dcérku Sofinku, 1. vyročie 
 

26. 3. 2023         5. Pôstna Nedeľa 

    Nedeľa  07.00 hod. MK Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Humajovú 

   09.30 hod. MK + zosnulých rodičov, starých rodičov z oboch strán a bratov 

   11.00 hod. MP             Za zosnulých z rodiny Ivaničovej 

 

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:  

* Tento týždeň budeme pokračovať vo vyberaní ÚMYSLOV SV. OMŠÍ na II. štvrťrok 202. Sv. 

omšu si môžete dať zapísať vždy po večernej sv. omši.  
*  Počas budúceho víkendu sa v noci z 25. na 26. marca mení čas. O 2. hodine stredoeurópskeho  

času posúvame hodiny na 3. hodinu letného času.  

*  Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a  utečencom. Výnos zo 

zbierky bude použitý na pomoc bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v  krajinách Blízkeho východu (v Iraku, 

Sýrii a Libanone). 

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

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

program: „byť gymnazistom na skúšku. Ak chcete „byť gymnazistom na skúšku“, formulár na registráciu 

nájdete na našich internetových stránkach a sociálnych sieťach. 


