
Farské oznamy 

Rímskokatolícka Cirkev – Farnosť Nová Ves nad Žitavou – Slepčany 
17.január – 24.január2021 

 

Sv.omše ON LINE na www.ekostol.sk (Nová Ves nad Žitavou) 

Pondelok 18.1. 19.00 Za zdravie a požehnanie pre všetkých chorých 

Utorok 19.1. 19.00 + Vojtech Koprda a manželka Terézia SL 

Streda 20.1. 19.00 + Marián Studený NVŽ 

Štvrtok 21.1. 19.00 + Štefan Gúlik SL 

Piatok 22.1. 19.00 + Ján Grežo 

Sobota 23.1. 19.00 + Mária Matušková a manžel Ivan NVŽ 

Nedeľa 24.1. 9.00 + Barbora Kováčová a rodičia SL 

Informujeme a pozývame 

 17.1. Druhá nedeľa v Období cez rok 
 21.1. Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 
 24.1. Tretia nedeľa v Období cez rok 

 Od 18.januára do 25.januára slávime Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
 Budúca nedeľa je nedeľou Božieho slova – pripomíname si dôležitosť Svätého 

písma pre život kresťana. 
 V pondelok 25.1. nás čaká výročná farská adorácia. On line eucharistickú poklonu 

budeme mať už od nedeľného večera kontinuálne 24 hodín. Zapojiť sa môžete 
zapísaním sa do on line tabuľky na webovej stránke farnosti. 

 Úmysly sv. omší na február a marec môžete cez on line tabuľku na webovej 
stránke farnosti. 

 Všetky bohoslužby v našej farnosti sú slávené bez účasti veriacich v kostole. Sväté 
omše môžete sledovať cez ŽIVÉ VYSIELANIE z farského kostola na 
www.ekostol.sk. 

 Dnes popoludní o 15.00 posvätný ruženec on line za všetkých chorých a trpiacich. 
 Členovia Živého ruženca si tajomstvá naďalej nevymieňajú! 
 Najaktuálnejšie informácie o dianí vo farnosti môžete sledovať na 

www.novavesnadzitavou.fara.sk alebo na profile farnosti na FB. 
 AKTUÁLNE - od 1.1.2021 pravidlo pre účasť na pohrebnom obrade: maximálne 6 

osôb. 
 Ak sa nachádzate v karanténe, ste pozitívne testovaní, máte príznaky Covidu 19, 

prípadne Vaši blízki a chcete zavolať kňaza, aby Vám vyslúžil sviatosti, lebo máte 
pocit, že naozaj ide o život (ten večný!), neváhajte ma kontaktovať. Nečakajte, kým 

už bude neskoro! Nemajte obavu, že ma ohrozíte! Viem, čo robiť, aby som neohrozil 
seba ani Vás! Ľubor Gál, farár 0948 192 236 

 

www.novavesnadzitavou.fara.sk 037/7884302 nova.ves@nrb.sk 
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