
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica, 

filiálky: Krtovce, Vozokany 

OZNAMY 

                    4. nedeľa v cezročnom období 30.1.2022                                                  
 

 

-V utorok máme v NB od 18.30 do 19.30 adoráciu s vešperami a sv. prijímaním. 

- Po čase rozlišovania synodálnej cesty pre našu diecézu a po čiastočnom uvoľnení 

pandemických opatrení prechádzame na praktickú realizáciu procesu synody na úrovni našej 

Nitrianskej diecézy. Všetci ste pozvaní, aby ste sa mohli podeliť o svoj pohľad a skúsenosti, 

keď chcete pomôcť miestnej Cirkvi na jej synodálnej ceste hľadania toho, čo je dobré a 

pravdivé. Môžete sa zapojiť do synodálnych konzultačných stretnutí, ktorých jadro bude 

tvoriť modlitba, dialóg a vzájomné zdieľanie sa. Úvodné stretnutie sa bude konať vo 

farnostiach našej diecézy v týždni po 6. nedeli v cezročnom období, v našej farnosti to bude 

...............  

Skôr, ako nastúpime na spoločnú cestu v úvodnom stretnutí, pozývame vás na adoráciu, 

modlitbové stretnutie, kde budeme prosiť o úspešný priebeh diecéznej synodálnej cesty a o 

dary Božieho Ducha, aby nás viedol a inšpiroval.  

Adorácia bude v našej farnosti každý utorok. 

- Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať 

za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia 

pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022.  

V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. 

Petra. Bližšie informácie budú zverejňované priebežne. Na púť je možné cestovať napríklad s 

katolíckou televíziou LUX, alebo sa zorganizovať v rámci vlastnej farnosti či spoločenstva, 

taktiež individuálnou formou. 

Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak si 

rezervovali zadarmo lístky na audienciu. 

 Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva 

zahraničných vecí SR. 

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus 

www.blatnica.amweb.sk 

Pondelok 31.1. 

Sv. Ján Bosco, kňaz 
N. Blatnica 17.30 +Agnesa Andrašovičová 

Utorok 1.2. 

 
Krtovce 17.30 +Rodičia Jozef, Valéria Oravcovi a detii  

Streda 2.2. 

Obetovanie Pána sviatok 
Vozokany 

N. Blatnica 

16.30 

17.30 

 

Za zdravie a Božiu pomoc č. 112 

+Vladimír Žtňanský 

 Piatok 4.2. 

 
N. Blatnica 17.30 +Eduard Paonyi 

Sobota 5.2. 

Prvá sobota Panny Márie 
N. Blatnica 17.30 

Poďakovanie P.Bohu za zdr., pomoc a 

ochranu 

5.Nedeľa v cezročnom 

období 6.2. 

 

Vozokany 

Krtovce 

N. Blatnica 

7.45 

9.00 

10.30 

+Anton Rožek a manž. Mária 

+Anna a Rudolf Kočajda 

Za farníkov a dobrodincov 


