
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nitrianska Blatnica, 

filiálky: Krtovce, Vozokany 

OZNAMY 

7. Nedeľa v cezročnom období 19.2.2023 

 

-V týždeň, spovedám ako je vo zvyku, pol hodinu pred sv. omšou.   

-V utorok v NB bude adorácia s vešperami a so sv. prijímaním od 18.30 do 19.30 hod.  

-Prvé sv. prijímanie bude 4.6.2023 o 10.30 hod. Birmovka bude 28.10.2023 v sobotu. 

Prosím o modlitby za tieto deti a mládež. 

-Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.  

-Popolcovou stredou začína pôstne obdobie, ktoré je vynikajúcou príležitosťou pripraviť sa na 

prežívanie Veľkej Noci. Pôst, modlitba a almužna sú spôsob ako dobre prežiť túto prípravu.  

-Na Popolcovú stredu je predpísaný prísny pôst od jedla a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

Prísny pôst zaväzuje od 18. roku života do 60. roku. Zrieknutie sa mäsitého pokrmu viaže 

tých, ktorý zavŕšili 14. rok život až do konca života. 

-Okrem toho sa kresťan-katolík počas pôstneho obdobia nezúčastňuje na zábavách, plesoch, 

diskotékach, či oslavách so živou alebo hlučnou hudbou! 

-Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty v piatok o 17.00 hod. a 

po nej bude sv. omša. V nedeľu bude bývať Krížová cesta o 14.30 hod. Pri týchto 

pobožnostiach tiež možno získať úplné odpustky. 

 

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Pani: Ďurišková Oľga, Andrašovičová Daniela, Šulganová Mária, Bielená Eva, Rusková 

Mária.   

 

 

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus 

www.blatnica.amweb.sk 

Pondelok 20.2. 

 
N. Blatnica 17.30 

+Manželia a syn Hlavačkovi, rodičia 

z oboch strán, syn Peter, krstný a st. rodičia 

Utorok 21.2. 

Sv. Peter Damiani, biskup 

a učiteľ Cirkvi  

Krtovce 17.30 +Jozef a Viera Šurinovi a syn Miroslav 

Streda 22.2. 

Popolcová streda – prísny 

pôst 

Vozokany 

N. Blatnica 

16.30

17.30 

-Poďakovanie za zdravie a pokoj v rodine 

+Michal Šiška, manželka Pavlína,+ deti a 

vnúčatá 

Piatok 24.2. 

 
N. Blatnica 17.30 +Anton Chromý 

Sobota 25.2. 

 

N. Blatnica 

 

7.30 

 
+Krcho Rudolf, Emília a ich rodičia 

1. Pôstna nedeľa 26.2. 

 
Vozokany 

Krtovce  

N. Blatnica  

7.45 

9.00 

10.30 

+Martin, Magdaléna Koštiakovi ich deti 

a rodičia z oboch strán 

+Jozef a Mária Oravcovi 

Za farníkov, dobrodincov a členov ČK 60 r. 


