
Farské oznamy 

Rímskokatolícka Cirkev – Farnosť Nová Ves nad Žitavou – Slepčany 
5. júl – 12. júl 2020 

 

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

Nedeľa 8.00 Za farnosť 

11.00 STUDNIČKA Ako poďakovanie za 40 rokov života 

Pondelok 18.00 + rodina Remišová 

Štvrtok 18.00 + Štefan Studený, manželka Bernardína a rodičia z oboch strán 

Piatok 18.00 + Jozef Ďuriš, rodičia z oboch strán a starí rodičia 

Nedeľa 8.00 Za farnosť 

11.00 STUDNIČKA Ako poďakovanie za 94 rokov života 

Kostol sv. Jána Nepomuckého – Slepčany – sv. omše 

Nedeľa 9.30 + Jozef Behul 

Pondelok 19.00 + Emília, Viliam a rodičia z oboch strán 

Štvrtok 19.00 + Ignác Urban, manželka a rodičia z oboch strán  

Nedeľa 9.30 + rodina Cigáňová 

Informujeme a pozývame 

 Nedeľa 5.7.  Sv. Cyrila a Matoda, slovanských vierozvestov, slávnosť 
 Sobota 11.7.  Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok 
 Nedeľa 12.7.  Pätnásta nedeľa v Cezročnom období  
 V nedeľu svätá omša o 11.00 na Studničke. V prípade dažďa bude sv. omša vo farskom 

kostole. Sv. omša v nedeľu Slepčanoch v prípade pekného počasia tiež vonku pri kostole! 
 Svätá spoveď 30 minút pred sv. omšou v pracovných dňoch. K dispozícii je aj možnosť zapísať 

sa v on line tabuľke na webovej stránke farnosti a rezervovať si presný čas na svätú spoveď. 
 Pri zachovaní aktuálnych opatrení (rúško v interiéri...) pozývame členov Živého ruženca v Novej 

Vsi nad Žitavou dnes o 15.00 h. na mesačné stretnutie spojené s výmenou tajomstiev. 
 Ďakujeme za brigádu na Studničke, pri oboch kostoloch, za upratovanie kostolov; v nasledujúcom 

týždni upratuje v Novej Vsi nad Žitavou skupina č. 5, v Slepčanoch skupina č. 6. 
 Ďakujeme za milodary (júnová zbierka na kostol) minulý týždeň: Nová Ves nad Žitavou 1190,-€ 

a Slepčany 1549,-€. Bohuznámy darca prispel na kostol v Novej Vsi nad Žitavou 50,-€. Pán Boh 
nech odmení Vašu štedrosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.novavesnadzitavou.fara.sk 

http://www.novavesnadzitavou.sk/

