
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica, 

filiálky: Krtovce, Vozokany 

OZNAMY  
33. Nedeľa v cezročnom období  

-Od pondelka 16. novembra budú otvorené kostoly s maximálnou kapacitou 50 %. V NB to je 

zhruba 150 veriacich. Vo Vozokanoch 25 veriacich, v Krtovciach 40 veriacich.  

"V platnosti, samozrejme, naďalej zostane všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na 

bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých, a všetky rizikové skupiny, aby s 

návštevami bohoslužieb ešte počkali. Takisto bude vydané veľmi dôrazné upozornenie pre 

všetkých kňazov a veriacich, že stále platia prísne hygienické pravidlá, ktoré sa musia všade 

bezpodmienečne dodržiavať, aby sa situácia ďalej nezhoršovala. Dôležitá je však v každom 

prípade táto možnosť, aj keď obmedzenej účasti," 

-V dnešnú nedeľu zvlášť myslíme na chudobných. 

-Na budúcu nedeľu kto môže nech finančne pomôže vo zvončekovej zbierke, keďže dlhšiu 

dobu sa nevyberalo a poplatky sa platiť musia. Ďakujem za pomoc.  

-Odpustky za duše v očistci môžeme získavať počas celého mesiaca novembra. 

-V utorok budeme pokračovať v adoráciách v NB a to od 18.30 do 19.30 hod. 

 

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus  

www.blatnica.amweb.sk 

Pondelok 16.11. 

Sv. Margita Škótska 
Nitr. Blatnica 17.30 

+Rudolf , Emília Krchovi, st. rodičia 

z oboch strán 

Utorok 17.11. 

Sv. Alžbeta Uhorská, 

reholníčka 

Krtovce 17.30 
+Evka Oravcova, rodičia z oboch strán 

Oravcových a Kubrických 

Streda 18.11. 

Výročie posviacky bazilík 

sv. Petra a Pavla 

Nitr. Blatnica 7.30 +Michal a Magdaléna Šiškoví, dcéra Anna 

Piatok 19.11. 

Výročie posviacky 

katedrálneho chrámu sv. 

Emeráme v Nitre 

Nitr. Blatnica 17.30 +Rudolf Krška a st. rodičia z oboch strán 

Sobota 20.11. 

Obetovanie Panny Márie 
Nitr. Blatnica 17.30 

Štefan a Rozália Chromý a st. rodičia 

z oboch strán 

Slávnosť Krista Kráľa 

21.10. 
Vozokany 7.45 +Ignác a Katarína Vavrdovi a deti 

Slávnosť Krista Kráľa 

21.10. 
Krtovce 9.00 

Za zdravie a Božiu pomoc rod. Oravcovej 

a Palušovej 

Slávnosť Krista Kráľa 

21.10. 
Nitr. Blatnica 10.30 Za farníkov a dobrodincov 


