
Farské oznamy 

Rímskokatolícka Cirkev – Farnosť Nová Ves nad Žitavou – Slepčany 
7.marec – 14.marec 2021 

 

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

Nedeľa 7.3. 9.00 Ako poďakovanie a prosba za zdravie a požehnanie (Sýkoroví) NVŽ 

Pondelok 8.3. 19.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Malvínu (85.r.) NVŽ 

Utorok 9.3. 19.00 + Pavol Filipek a zosnulá rodina SL 

Streda 10.3. 19.00 + Ivan Matuška NVŽ 

Štvrtok 11.3. 19.00 Za Božie požehnanie k narodeninám sestry Beáty Urbanovej SL 

Piatok 12.3. 19.00 + Mária Horváthová NVŽ 

Sobota 13.3. 19.00 + Ondrej a Karolína Baráthoví, súrodenci a rodičia z oboch strán SL 

Nedeľa 14.3. 9.00 Za farnosť 

Informujeme a pozývame 

 Nedeľa 7.3. Tretia pôstna nedeľa 

 Nedeľa 14.3. Štvrtá pôstna nedeľa (nedeľa radosti – „laetare“) 
 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. 
 Dávame do pozornosti aktivitu pre deti na pôstne obdobie. Aktuálny materiál nájdete na FB. 
 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 - pravidlá podľa Covid automatu. Nájdete ho: www.tkkbs.sk/automat. To 
znamená: Bohoslužby stále bez verejnosti. Krst, sobáš a pohreb s počtom do 6 ľudí. 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!), naváhajte 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 Naše 
kostoly sú zavreté, ale život ide ďalej. Spolu sa môžeme vidieť každý deň cez web kameru z 

farského kostola. 
 Budúci víkend sa uskutoční online kurz pre snúbencov. Je to aktuálna informácia pre 

všetkých, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo v nastávajúcom roku. Viac info o prihlásení na webe 
farnosti. 

 Ďakujeme za milodary v uplynulom týždni (50,-€, 30,-€).  

 KOSTOLNÝ POZEMOK - Časť kostolného pozemku v Slepčanoch nie je naša. Spoluvlastníkom 
tejto parcely je Slovenský pozemkový fond. Od roku 2017 komunikujeme s SPF o podmienkach 

odkúpenia. V týchto dňoch je konečne na stole kúpna zmluva. Aby sme našetrili dostatok financií 
na kostolný pozemok (7 299,60-€), zriadili sme "TRANSPARENTNÝ ÚČET". Stačí otvoriť stránku 
www.transparentneucty.sk a nájsť ten s názvom "KOSTOLNÝ POZEMOK". K dnešnému dňu je už 

na účte 7579,72-€, teda sme úspešne našetrili na kúpu pozemku. VĎAKA VŠETKÝM 
ŠTEDRÝM DARCOM! 

 Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť naše kostoly a Studničku prostredníctvom 2% 
z Vašich daní pre Pútnický spolok. Tlačivo na stiahnutie nájdete na webovej stránke farnosti. 
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