
Farské oznamy 

Rímskokatolícka Cirkev – Farnosť Nová Ves nad Žitavou – Slepčany 
26.marec – 2.apríl 2023 

Sv.omše – Kostol sv. Tomáša Becketa – Nová Ves nad Žitavou 

Nedeľa 26.3. 8.00 Za farnosť 

11.00 + Štefan Studený, manželka Rozália a rodičia z oboch strán 

Piatok 31.3. 8.00 Za požehnanie pre Martina 

Nedeľa 2.4. 8.00 Za farnosť 

11.00 + Helena Kováčová 

Sv.omše – Kostol sv. Jána Nepomuckého - Slepčany 

Nedeľa 26.3. 9.30 + Emília Lacová 

Štvrtok 30.3. 8.00 Ako poďakovanie od rodiny Faktorovej 

Nedeľa 2.4. 9.30 Za živých a zosnulých členov Ružencového spoločenstva 

Informujeme a pozývame 

 Nedeľa 26.3. Piata pôstna nedeľa 
 Nedeľa 2.4. Palmová (kvetná) nedeľa 
 Sviatosť zmierenia: Spoveď s viacerými kňazmi pred Veľkou nocou v našich 

kostoloch bude v stredu 29.marca od 17.30 do 18.30. V Novej Vsi/Žit vdp. Pavol 
Vaňo, Miroslav Hoždora, Peter Brenkus, Ján Hudec, Ľubor Gál. V Slepčanoch vdp. 
Martin Mičovský, Peter Bucheň, Jozef Haluza, Milan Zaujec. 

 Pobožnosť Krížovej cesty v Novej Vsi nad Žitavou v piatok 18.00; v Slepčanoch 
v piatok 18.00; na Studničke v nedeľu 15.00. 

 Po svätých omšiach si deti prihlásené na prvé sväté prijímanie môžu vziať 
v sakristii nálepku k dnešnej nedeli. Aktuálne informácie pre birmovancov 
nájdete na webe farnosti.  

 Ak sa chcete zbaviť nepotrebných šiat a vecí, využite Zbierku použitého šatstva 
a vecí na fare počas pôstneho obdobia. Zbierame: oblečenie pánske, dámske, 
detské (jarné a letné, nie zimné!); uteráky, posteľná bielizeň, plachty; obuv; 
kuchynské potreby (riad, taniere, poháre...); detské hračky. Zber na fare v pondelok: 
27.3. v čase 18.00 – 19.00. Adresát zbierky: Centrum pre rodinu Nitra (Dobročinná 
burza šatstva a vecí). 

 Ďakujeme za upratovanie kostolov. V ďalšom týždni v Novej Vsi/Žit. upratuje skupina 
č.13. 

 Chceme poďakovať za Vašu priazeň, ktorú ste prejavili našej farnosti a Studničke 
prostredníctvom poukázania 2% z daní v uplynulom roku pre náš Pútnický spolok. 
O Vašu pomoc (2%) sa budeme uchádzať aj tento rok. Tlačivá pri vchode do kostola 
alebo na webe farnosti. 
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