
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica, 

filiálky: Krtovce, Vozokany 

OZNAMY 

2. nedeľa po narodení Pána  

-Je zvykom požehnávať domy na sviatok Zjavenia Pána. Kto má záujem aby som prišiel 

požehnať váš príbytok zapíšte sa v sakristii, zapíšte adresu a telefón. 

-V utorok bude adorácia v NB od 18.30 do 19.30 hod. 

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

koledníkov.  

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

-Na podnet viacerých a pre duchovné dobre veriacich našej farnosti organizujeme v tomto 

milostivom roku Panny Márie Loretánskej púť do Talianska, do Loreta. Púť by sa konala od 

15.6. do 20.6.2020. Cestou plánujeme navštíviť aj Assisi, Orvieto kde môžeme vidieť stáli 

Eucharistický zázrak, San Jovani Rotondo čiže P. Pia, a Padovu Sv. Anton. Počas púte je 

zabezpečené každú noc nocľah v hoteli s polopenziou. Prosím záujemcov aby sa mi prihlásili 

najneskôr do konca januára. Pokiaľ bude dosť záujemcov z našej farnosti, bude to naša farská 

púť. Ak nie, spojíme našu púť s veriacimi z iných farností. Bližšie informácie môžete získate 

u mňa.  

 

    

Pochválený buď Ježiš Kristus 

Pondelok 6.1. 

Zjavenie Pána 

Vozokany 

Krtovce 

Nitr. Blatnica 

 

7.45 

9.00 

10.30 

 

+Ignác a Mária Púčkovi a ich deti 

Za starých rodičov Minarikových 

a Oravcových 

Za farníkov a dobrodincov 

Utorok 7.1. 

 
Krtovce 17.30 +Evka a Ján 

Streda 8.1. Nitr. Blatnica 7.30 +Alojz Korenčík 

 Piatok 10.1. 

 

Nitr. Blatnica 

 

17.30 

 
+Stanislav Paluš   druhé výročie 

Sobota 11.1 . 

 

Nitr. Blatnica 

 

7.30 

 
Jozefína Štefancová - zdravie a Božiu pomoc 

3. nedeľa po narodení 

Pána 12.1.Krtst K. Pána 
Vozokany 7.45 

+Ľudovít a Ľudmila Hollánovi, syn Jozef, 

rodičia a súrodenci z oboch strán 

3. nedeľa po narodení 

Pána 12.1.Krst K. Pána 
Krtovce 9.00 

Za zdr, a B. pomoc rodine Mňahončákovej a 

Božikovej 

3. nedeľa po narodení 

Pána 12.1. Krst K. Pána 
Nitr. Blatnica 10.30 Za farníkov a dobrodincov 


