
  Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica, 

filiálky: Krtovce, Vozokany 

OZNAMY 

4. Adventná nedeľa 

-Prosím tých, čo neboli na stretnutí prvoprijímajúcich, aby sa snažili stretnúť so mnou, aby som 

poskytol aspoň prvé informácie. Ďakujem.  

-Ďakujem všetkým ktorí sa zapojili do zberu hračiek. Nech vám dá Pán radosť z dávania. 

-Spovedanie chorých bude v pondelok 23.12.2019 od 8.00 hod. Začnem NB a pokračovať 

budem vo V. a K. Poprosil by som o nahlásenie hlavne tých ku ktorým pravidelne nechodievam 

a chcú vianočnú spoveď. 

-Betlehemské svetlo bude možné získať v NB pri sv. omši ráno 24.12.2019 o 7.30 alebo od 

15.00 do 16.00 hod v predsieni kostola, Vo Vozokanoch a v Krtovciach v časoch ako je 

zvykom. 

-25.12.2019 na Božie narodenie bude Vianočná ofera. Úprimné Pánboh zaplať. 

-Na sv. Štefana 26.12.2019 bude Vianočný koncert v našom kostole v NB o 15.00 hod. Vystúpi 

rodina Hlbockých. 

-Jasličková pobožnosť s požehnaním, bude v kostole v NB v sobotu na sviatok neviniatok 

28.12.2019 po sv. omši, ktorá je o 16.00 hod. Prekladá sa z 29.12.2019.  

-Koledníci budú chodiť v NB 5.1.2020, vo Vozokanoch budú chodiť 26.12.2019 a v Krtovciach 

bude koledovanie 26.12.2019 po sv. omši v kostole. Prosím aby ste sa nahlásili a v Krtovciach 

pripravili na podporu koledníkov.  

-Naša farnosť má novú internetovú stránku,  wwwblatnica.amweb.sk  

-Pán farár v Ardanovciach organizuje púť po Francúzku v dňoch 21.-28.9.2020, ak by bol 

záujemci z našej farnosti, nahláste sa do dvoch týždňov v Ardanovciach na fare.  

 

    

Pochválený buď Ježiš Kristus 

Pondelok 23.12. 

 

Nitr. Blatnica 

 

17.30 

 
+Rudolf Bogner a synovia Igor a Juraj 

Utorok 24.12. 

Štedrý deň 

Nitr. Blatnica 

Krtovce 

Nitr. Blatnica 

7.30 

22.00 

24.00 

Na úmysel 

Na úmysel 

+Jozef a Veronika Stančekovi 

Streda 25.12. 

Slávnosť Narodenia Pána 

Vozokany 

Krtovce 

Nitr. Blatnica 

 

7.45 

9.00 

10.30 

 

Poďakovanie za Božiu pomoc 

+Emil a Jolana Sedlárovi 

Za farníkov a dobrodincov 

 

 Štvrtok 26.12. 

Sv. Štefan, prvomučeník 

Vozokany 

Krtovce 

Nitr. Blatnica 

 

7.45 

9.00 

10.30 

 

+Martin, Magdaléna Konštakovi a ich deti 

+St. rodičia Jančovičovi, Vavákovi a ich deti 

+Ján a Aurélia Ficelovi, st.rod. Ficelovi 

a Múčkoví  

Sobota 28.12. 

Sv. Neviniatka, mučeníci 

Nitr. Blatnica 

 

16.00 

 
+Jozef, Mária Jančovičovi a deti 

Sv. rodina Ježiš Mária a 

Jozef 29.12. 
Vozokany 7.45 +Štefan a Anna Púčkovi a rod. z oboch strán 

Sv. rodina Ježiš Mária a 

Jozef 29.12. 
Krtovce 9.00 + Otec Emil Božik 

Sv. rodina Ježiš Mária a 

Jozef 29.12. 
Nitr. Blatnica 10.30 Za farníkov a dobrodincov 


