
 Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica, 

filiálky: Krtovce, Vozokany 

OZNAMY 

Štvrtá adventná nedeľa 19.12.2021 

 
 

 

 

-Prosím aby ste si Vianočnú spoveď nenechávali na Vianoce, lebo spoločná spoveď nebude.  

-Spovedám, keď niekto potrebuje, individuálne a vždy pred sv. omšou. 

-V utorok  je od 18.30 do 19.30 hod. adorácia s vešperami a sv. prijímaním.  

-Prosím dobrodincov aby sa tak ako každý rok postarali o betlehem. Ďakujem. 

-Ďakujem aj chlapom ktorí pomáhali vyzdobiť stromček a aj na fare.   

-Sv. omše už slúžim v normálnom režime ale s dodržiavaním predpisov. 

-Po minuloročnej pauze bude tento rok v našej farnosti opäť prebiehať vianočná kolednícka 

akcia DOBRÁ NOVINA spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. 

Dobrá novina otvára tohtoročný 27. ročník s mottom: “Poďme niečo dobré podniknúť”, ktoré 

reaguje aj na výzvu Svätého Otca Františka vykročiť s odvahou k druhým ľuďom. A tak sa aj 

deti z našej farnosti rozhodli šíriť dobro prostredníctvom ohlasovania radostnej zvesti. 

Koledníci budú koledovať tzv. popod obloky. To znamená, že ostávajú v exteriéri a 

nevstupujú do príbytkov. Počas koledovania sa budú striktne dodržiavať všetky hygienické 

opatrenia. V Nitrianskej Blatnici bude koledovanie prebiehať v nedeľu 26. decembra, vo 

Vozokanoch a Krtovciach v pondelok 27. decembra.  Zapísať sa môžete buď vzadu na 

stolíku, kde na papier prosím uveďte Vaše meno a adresu alebo prostredníctvom SMS či 

telefonátu so zodpovednou osobou Viktóriou Králikovou. Tel. č.: 0902 626 016 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus 

www.blatnica.amweb.sk 

Pondelok 20.12. 

 
N. Blatnica 17.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre kolegov 

Utorok 21.12. 

 
Krtovce 17.30 +Imrich a Valéria Oravcovi a syn Jozef 

Streda 22.12. 

 
N. Blatnica 7.30 Za živú vieru v našich rodinách 

 Piatok 24.12. 

 

Krtovce 

N. Blatnica 

22.00 

24.00 

+Rodičia Oravcovi, Rybanský a deti 

+ Jozef a Veronika Stančekovi 

Sobota 25.12. 

Narodenie Pána 

Vozokany 

Krtovce 

N. Blatnica 

7.45 

9.00 

10.30 

+Anna Chovanculiaková a jej rodičia 

Za zdravie a Božiu pomoc č. 32 

Za farníkov a dobrodincov 

Nedeľa 26.12. 

Svätej rodiny – Ježiša, 

Márie a Jozefa 

 

Vozokany 

Krtovce 

N. Blatnica 

7.45 

9.00 

10.30 

Za farníkov a dobrodincov 

+Bohumil Oravec 

+Mária a Jozef Jančovičovi a deti 


