
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica, 

filiálky: Krtovce, Vozokany 

OZNAMY 

3.Veľkonočná nedeľa 1.5.2022 
 

 

-Ďakujem vám všetkým ktorí ste sa pričinili o pokojný priebeh púte, spevokol, kostolníčka, 

miništranti a tí čo vyberali, obecný úrad a všetci ktorí ste tam boli. Nech je Pán za všetko 

oslávený.  

-Zbierku na opravu zvonov v NB bola: v kostoloch sa vybralo 303,- EUR, z predaja obrazov 

sv. Juraja 300,- EUR, a na púti sa vybralo 2 468,69 EUR, úprimné Pánboh zaplať. 

-V utorok je v NB od 18.30 do 19.30 hod. adorácia s modlitbou breviára a so sv. prijímaním. 

-V týždni máme prvý piatok a sobotu, spovedám ako je zvykom, chorých navštívim v piatok 

od 9.00 hod.   

- Začína sa Mariánsky mesiac máj. Využívajme ho na spoločnú úctu k Panne Márii modlitbou 

sv. ruženca a iných pobožností, v rodinách ale aj v kostole. 

-Na budúcu sobotu o 16.00hod. bude fotenie detí na 1.sv. prijímanie a potom bude stretnutie 

s rodičmi prvoprijímajúcich na fare v NB.  

-Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár.  

-Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre sa v sobotu 7. mája 2022 o 10:00 hod. opäť chystá 

otvoriť svoje brány pre verejnosť. Všetci, a zvlášť miništranti, ste do seminára na Deň 

otvorených dverí srdečne pozvaní. 

 

 

 

  

 

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus 

www.blatnica.amweb.sk 

Pondelok 2.5. 

Sv. Atanáz, biskup a uč.C. 
N. Blatnica 17.30 

Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre 

kolegyňu Janku 

Utorok 3.5. 

Sv. Filip a Jakub, apoštoli 
Krtovce 17.30 +Gustáv Jančovič, nedožitých 90 rokov 

Streda 4.5. 

Sv. Florián, mučeník 

Vozokany 

N. Blatnica 

 

16.30 

17.30 

 

+Rodina Ružičková a Weissová 

Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre 

kolegyňu Mirku 

Piatok 6.5. 

Prvý piatok 
N. Blatnica 17.30 +Mária a Štefan Košťálovi 

Sobota 7.5. 

Prvá sobota 
N. Blatnica 

 

7.30 

 

Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre 

Zdenku 

4.Veľkonočná nedeľa 8.5. 

 

Vozokany 

Krtovce 

N. Blatnica 

7.45 

9.00 

10.30 

+Gabriela Pagáčová 

+Valéria Ševčíková 30. dňová 

Za farníkov a dobrodincov 


