
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica, 

filiálky: Krtovce, Vozokany 

OZNAMY  
23.Nedeľa v cezročnom období  

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

-Vo štvrtok bude v našej farnosti rekolekcia, stretnutie kňazov nášho dekanátu o 9.00 hod.  

Začíname o 9.00 hod. adoráciou Najsvätejšej sviatosti oltárnej a potom bude sv. omša. 

Pozývam veriacich na stretnutie s kňazmi celého dekanátu. 

-Hody budeme mať 12.9., 13.9., 14.9., 15.9.2020. Program bude nasledovný. V sobotu 

12.9.2020 budem ďakovať Pánu bohu za 60. rokov života a za 30. rokov kňazstva o 11.00 sv. 

omšou. 13.9.2020 bude hodová sv. omša o 10.30 v NB ktorú bude celebrovať d.p. Peter Štálnik 

ktorého veľmi dobre poznáte. V pondelok 14.9.2020 o 17.30 bude sv. omša zo sviatku 

Povýšenia sv. Kríža pri ktorej vyslúžim sviatosť pomazania chorých všetkým chorým našej 

farnosti ktorý budú môcť prišiť. Tiež dostanú darček odo mňa. 15.9.2020 budú doobeda sv. 

omše ako na sviatok, a na poobedie pozývam všetkých farníkov na pohostenie pri príležitosti 

mojich 60-tych narodenín o 15.00 hod. na dvor starej fary. Bude guláš a občerstvenie. Ďakujem 

za prijatie a účasť.   

-Na budúcu nedeľu bude hodová ofera, úprimné Pánboh zaplať. 

   

 

Pochválený buď Ježiš Kristus  

www.blatnica.amweb.sk 

Pondelok 7.9. 

Sv. Košický mučeníci 
Nitr. Blatnica 17.30 +Emil Lisák a rodičia 

Utorok 8.9. 

Narodenie Panny Márie 
Krtovce 17.30 

Poďakovanie za 40. rokov spoločného 

života 

Streda 9.9. 

Sv. Peter Claver, kňaz 
Nitr. Blatnica 17.30 +Krstný rodičia a deti 

Štvrtok 10.9. 

REKOLEKCIA 
Nitr. Blatnica 9.30 +Jozef Hopiak a rodičia z oboch strán 

Piatok 11.9. Nitr. Blatnica 17.30 +Martin Jančovič a Anna Jančovičová 

Sobota 12.9 

Najsvätejšieho mena Panny  

Márie 

Nitr. Blatnica 11.00 
Poďakovanie Pánu Bohu za dar života 

a dar kňazstva 

24. nedeľa v c.o. 13.9. Vozokany 7.45 +Mária a Peter Hollanovi 

24. nedeľa v c.o. 13.9. 
Krtovce 9.00 

+Sestra Mária, švagor Bohumil, Milan, 

Pavol, Jaroslav 

Hody zo sviatku Povýšenia 

sv. Kríža 13.9. 
Nitr. Blatnica 10.30 Za farníkov a dobrodincov 


