
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica, 

filiálky: Krtovce, Vozokany 

OZNAMY 

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša , Márie a Jozefa 

-Úmysel apoštolátu modlitby na mesiac január – Aby sa kresťania, príslušníci iných 

náboženstiev a všetci ľudia dobrej vôle zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete. 

-V utorok o 16.00 hod. bude ďakovná sv. omša na záver roka s vyúčtovaním. 

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

poskytol aspoň prvé informácie. Ďakujem.  

-Koledníci budú chodiť v NB dnes 5.1.2020, prosím aby ste sa nahlásili a pripravili na podporu 

koledníkov.  

-Ďakujem pani Drličkovej, pani Králikovej, pani Turanová za námahu a nácviky spevov 

a Jasličkovej, tiež deťom a spevákom, ďalej všetkým ktorí pripravovali stromček, výzdobu, 

upratovali, boli k dispozícii, kostolníčkam, organistom, ... 

-Vianočná ofera činila 1057,10 EUR. Úprimné Pánboh zaplať. 

-V týždni máme prvý piatok a prvú sobotu. Spovedanie ak by niekto potreboval, budem 

spovedať pol hodinu pred sv. omšou, chorých budem navštevovať až vo februári. Pobožnosti 

budú ako obvykle ale na prvú sobotu budeme už začínať sv. ružencom o 7.00 hod. ráno a potom 

bude nasledovať sv. omša.   

-Naša farnosť má novú internetovú stránku,  www.blatnica.amweb.sk  

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

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

 

    

Pochválený buď Ježiš Kristus 

Pondelok 30.12. 

 

Nitr. Blatnica 

 

17.30 

 
+Rodinu Bognerovú a Nevidzanovú  

Utorok 31.12.2019 

Sv. Silvester I., pápež 

Nitr. Blatnica 

 
16.00 +Michal a Magdaléna Šiškoví a dcéra Anna 

Streda 1.1.2020 

Slávnosť Panny Márie 

Bohorodičky 

Vozokany 

Krtovce 

Nitr. Blatnica 

 

7.45 

9.00 

10.30 

 

+František a Žofia Bačinský a ich deti 

+Rodičia Mária a Jozef Oravcovi 

Za farníkov a dobrodincov 

 

 Piatok 3.1. 

Najsvätejšieho mena Ježiš 

Nitr. Blatnica 

 

17.30 

 
+Pavlína Fialová 

Sobota 4.1 . 

Prvá sobota v mesiaci 

Nitr. Blatnica 

 

7.30 

 
+Štefánia a Anton Zelinkoví a + rodičia 

2. nedeľa po narodení 

Pána 5.1. 
Vozokany 7.45 +Ondrej Pagáč a manželka Júlia 

2. nedeľa po narodení 

Pána 5.1. 
Krtovce 9.00 +St. rodičia Grznárovi a Božikovi   

2. nedeľa po narodení 

Pána 5.1. 
Nitr. Blatnica 10.30 Za farníkov a dobrodincov 


