
Farské oznamy 

Rímskokatolícka Cirkev – Farnosť Nová Ves nad Žitavou – Slepčany 
29.november  6.december 2020 

 

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

Nedeľa 8.00 Za farnosť 

11.00 + Imrich Kramár, manželka Helena a rodičia 

Streda 17.00 Za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva 

Piatok  17.00 Na úmysel celebranta 

Nedeľa 8.00 Za farnosť 

11.00 Na úmysel celebranta 

Kostol sv. Jána Nepomuckého – Slepčany – sv. omše 

Nedeľa 9.30 + Ján Meňhart, manželka Emília, rodičia z oboch strán 

Pondelok 18.00 Za Božie požehnanie pre dobrodincov chrámu 

Utorok 18.00 + Karol Balko, manželka Barbora, rodičia Balkoví a Slobodoví 

Piatok 18.00 + Michal Koprda, manželka Mária 

Nedeľa 9.30 + Helena Ďurianová 

Informujeme a pozývame 

 Nedeľa 29.11. Prvá adventná nedeľa 
 Nedeľa 6.12. Druhá adventná nedeľa 
 Sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami v pracovných dňoch. 
 Sviatosť zmierenia si môžete rezervovať aj na konkrétny čas prostredníctvom 

ON LINE tabuľky na webovej stránke farnosti. 
 Dnes popoludní v Slepčanoch tradičná eucharistická adorácia pri príležitosti 

sviatku sv. Ondreja od 14.00 do 16.00. 
 V pondelok slávime 1. výročie posviacky kostola v Slepčanoch. Slávnostnú sv. 

omšu celebruje don Tibor Reimer. 
 Dnes popoludní požehnanie adventného venca na Studničke o 15.00. Zapálime 

prvú sviečku, pomodlíme desiatok ruženca... Ďakujeme bohuznámemu sponzorovi za 
sviečky na veniec a šikovným farníčkam za výrobu venca. 

 Bohoslužby z Farského kostola môžete sledovať na www.ekostol.sk. 
 Úmysly sv. omší na január si môžete zapisovať v kostoloch po sv. omši. 
 Ak by mal niekto ochotu darovať do kostola v Slepčanoch vianočný stromček, 

prosím, ohláste sa. 
 O upratovanie kostola v Novej Vsi nad Žitavou prosíme skupinu č.3., v Slepčanoch 

skupinu č.7. 
 Vaše milodary minulú nedeľu Nová Ves nad Žitavou 201,-€, Slepčany 237,-€. Pán 

Boh odmeň Vašu štedrosť. Dnes je zbierka na katolícku charitu. Budúcu nedeľu je 
decembrová zbierka na kostol. 

 
 

www.novavesnadzitavou.fara.sk 

http://www.ekostol.sk/
http://www.novavesnadzitavou.sk/

