
  Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica, 

filiálky: Krtovce, Vozokany 

OZNAMY 

1. Adventná nedeľa 2020 
 

 

-Od 16. novembra sú otvorené kostoly s maximálnou kapacitou 50 %. V NB to je zhruba 150 

veriacich. Vo Vozokanoch 25 veriacich, v Krtovciach 40 veriacich.  

-Dnes je zbierka na charitu. 

-V rámci zvončekovej zbierky ste pomohli farnosti sumou 517,80. Ďakujem za pomoc.  

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

-Dnes zasvätíme našu farnosť Sv. Jozefovi ochrancovi Pána Ježiša a Panny Márie, a sv. 

Michalovi archanjelovi aby nás chránili pred útokmi zlého ducha počas Corona vírusu. 

Zasvätíme im celý nasledujúci cirkevný rok ako Svätý rok farnosti Nitrianska Blatnica. Ku tejto 

príležitosti sme vydali obrázky ktoré si môžete zobrať zo sebou domou a modliť sa modlitby 

počas celého cirkevného roka.  

-V týždni máme prvý piatok v mesiaci december. Prosím aby ste využili príležitosť 

k pristúpeniu ku sviatosti zmierenia lebo ešte nevieme čo nás čaká. Starých a chorých 

spovedám v piatok. Prosím nahláste mi tých čo chcú.  

-Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa stretli so mnou na fare a to 5.12.2020 o 15.00 

hod. Ďakujem.  

-Úmysel Apoštolátu modlitby na mesiac december je, aby sme svoj osobný vzťah k Ježišovi 

Kristovi posilňovali Božím slovom a životom modlitby. 

-Poprosil by som o stretnutie s farskou radou na nedeľu 6.12.2020 o 15.00 hod na fare. 

Ďakujem.  

    

    

 

Pochválený buď Ježiš Kristus 

www.blatnica.amweb.sk 

Pondelok 30.11. 

Sv. Ondrej Apoštol 

Nitr. Blatnica 

 

17.30 

 
+Ľudovít a Jozefína Selecký a +synovia 

Utorok 1.12. 

 

Krtovce 

 
17.30 +Imrich a Margita Oravcovi č. 12 

Streda 2.12. 

 
Nitr. Blatnica 

Vozokany 

7.30 

16.30 

Za božie požehnanie 

+Vojtech Michalka Magdaléna a deti 

 Piatok 4.12. 

Sv. Barbora, panna a 

mučenica 

Nitr. Blatnica 17.30 
+Lukáš a Mária Makušíkovi a deti 

 

Sobota 5.12. 

Prvá sobota Panny Márie 

Nitr. Blatnica 

 

17.30 

 
+Karol a Helena Drobný 

2. Adventná nedeľa  6.12. Vozokany 7.45 +Helena Svrčeková a syn Miroslav 

2, Adventná nedeľa  6.12. Krtovce 9.00 +Ladislav Jakubek výročná 

2. Adventná nedeľa  6.12. Nitr. Blatnica 10.30 Za farníkov a dobrodincov 


