
 Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica, 

filiálky: Krtovce, Vozokany 

OZNAMY 

24. nedeľa v cezročnom období 12.9.2021  
 

 

 

-V utorok je v NB sv. omša zo sviatku povýšenia Sv. Kríža. Pri tejto sv. omši udelím aj 

sviatosť pomazania chorým, ktorí sú vyspovedaní sú chorí alebo majú nad 60 rokov. Môžete 

prísť aj z Vozokán a Krtoviec. Udelím aj požehnanie relikviou sv. Kríža.  

-Spovedám pol hodinu pred sv. omšou. 

-Na hody ktoré budú 19.9.2021 naše ženy chcú pripraviť výzdobu kostola z plodov zeme, ako 

poďakovanie za úrodu. Poprosil by som vás aby ste na to pamätali pri zbere že niečo dáte aj 

do kostola pred hodmi. Tiež by som potom poprosil aj o pomoc pri výzdobe. Ženy ochotné 

zdobiť budú mať stretnutie v stredu po sv. omši.  

-V nedeľu na hody, kto bude mať chuť sa stretnúť, porozprávať, občerstviť sa pozývam na 

15.30 hod. na Farský deň. Stretneme sa za farou pri škôlke. Môžete doniesť aj svoje 

špecialistky. Ja zabezpečím hudbu a pitie.  

-Sledujme návštevu sv. Otca na Slovensku a sprevádzajme ho láskou a modlitbami. Je 

poslaný Ježišom aby povzbudzoval bratov vo viere. 

- V Blatnici už nemám úmysly na ktoré by som slúžil sv. omše.   

-Na budúcu nedeľu je hodová ofera.  Úprimné Pánboh zapalť   

    

 

 

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus 

www.blatnica.amweb.sk 

Pondelok 13.9. 

Sv. Ján Zlatoústy, biskup 

a cirkevný učiteľ  

Krtovce  17.30 +Rudolf Oravec a dcéra Katarína 

Utorok 14.9. 

Povýšenie sv. Kríža 
N. Blatnica 17.30 +Peter a Štefánia Bednárovi 

Streda 15.9. 

Sedembolestnej Panny 

Márie, patrónky Slovenska 

N. Blatnica 17.30 +Ladislav Kollár 

 Piatok 17.9. 

Sv. Róbert Belarmín, 

biskup a učiteľ cirkvi 

N. Blatnica 17.30 
+Alexander, Emília, Helena a Mária 

Oravcovi 

Sobota 18.9. 

Panny Márie v sobotu  
N. Blatnica 7.30 +Michal a Magdaléna Šiškovi a dc. Anna 

25. Nedeľa v c.o. 19.9. 

V NB hody, Povýšenie sv. 

Kríža 

Vozokany 

Krtovce 

N. Blatnica  

7.45 

9.00 

10.30 

+Michal Vavrda výročná 

+Rodičia Slávikovi a Oravcovi a +deti 

Za farníkov a dobrodincov 


