
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica, 

filiálky: Krtovce, Vozokany 

OZNAMY  
12.Nedeľa v cezročnom období 

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

-Zbierka na potreby farnosti činila 699,90 EUR. Úprimné Pánboh zaplať.  

-Mesiac jún je zasvätený úcte Božského Srdca Ježišovho. Je dobré si urobiť program na robenie 

dobra, aby sme si uctili Ježišovo Srdce. 

-Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.  

-Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od 

povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne 

spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo 

výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri 

modlitbe a sláveniach. 

Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia 

zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu 

kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Ohľadom uvoľňovania 

ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s členmi vedeckých konzílií. Aktuálne informácie v 

tomto ohľade bude prinášať Tlačová kancelária KBS. 

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom 

biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života. 

    

 

Pochválený buď Ježiš Kristus  

 

 

 

www.blatnica.amweb.sk 

Pondelok 22.6. 

Sv. Ján Fišer, biskup 

a Tomáš Mórus, mučeníci 

Nitr. Blatnica 17.30 +Silvester Babčan a sestra Ľudmila 

Utorok 23.6.. 

. 
Krtovce 17.30 

+Jozef Janček, manž. Mária a dcéra 

Katarína 

Streda 24.6. 

Narodenie sv. Jána 

Krstiteľa, slávnosť 

Nitr. Blatnica 

 

7.30 

 
Na môj úmysel 

Piatok 26.6. 

 
Nitr. Blatnica 17.30 

Za zdravie a B.p. pre Renátu s rodinou 

k 50. narodeninám.  

Sobota 27.6. 

Sv. Cyril Alexandrijsky, 

biskup a uč. Cirkvi 

Nitr. Blatnica 17.30 +Peter Lisák a rodičia 

13. nedeľa v c. o. 28.6. 
Vozokany 7.45 

+Jozef, Augustia, Godlovi, rodičia 

a Alžbeta Čuháková 

13. nedeľa v c. o. 28.6. 
Krtovce  9.00 

+Jozef Oravec, manž. Jozefína a syn 

Vladimír 

13. nedeľa v c. o. 28.6. Nitr. Blatnica 10.30 Za farníkov a dobrodincov 


