
FARSKÉ OZNAMY 30. APRÍLA 2017  

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PONDELOK Ľubovoľná spomienka sv. Jozefa robotníka

UTOROK Spomienka Sv. Atanáza, biskupa aučiteľa Cirkvi

STREDA Sviatok sv. Filipa aJakuba, apoštolov

ŠTVRTOK Ľubovoľná spomienka sv. Floriána, mučeníka

 Vtomto týždni je prvý piatok vmesiaci. Spovedať budeme každý deň ráno ivečer pred 
sv. omšou avo štvrtok od 15:00 avpiatok od 14:00 hod.

 Vo štvrtok  bude vPenzióne sv. omša 9:30 hod. Predtým pol hodinu je spoveď.

 VPárovských Hájoch bude sv. omša vpiatok vo zvyčajnom čase. Predtým je možnosť 
vyspovedať sa.

 Vstredu 3.5. po večernej sv. omši pozývame všetkých, najmä rodičov ispoločenstvá 
našej farnosti sa zapojiť do modlitby chvál avzývania Ducha Svätého za prvoprijímajúce 
deti našej farnosti.

 Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia spojená smodlitbou chvál. 
 Vsobotu po rannej sv. omši nebude spoločná modlitba večeradla sPannou Máriou 

nakoľko sa uskutoční 13.5. po rannej sv. omši.
 V nedeľu vo sv. omši o 11:15 budeme udeľovať požehnanie matiek pred pôrodom, ktorý 

ich čaká vmesiaci máj.
 Na budúcu nedeľu pri sv. omši 9:30 a11:15 bude slávnosť prvého svätého prijímania pre 

deti ZŠ Beethovenova aCZŠ Sv. Marka. 

 Centrum pre rodinu vás pozýva do haly starého kostola naJARNÚ BURZU ŠATSTVA 
AVECÍ, ktorá sa koná každý pracovný deň aždo 11. mája, vždy po večernej sv. omši 
od19:15 do 21:00 hod. Viac Informácií nájdete na plagáte vo vestibule. Výťažok 
zburzy je určený na pomoc sociálne slabším rodinám ana činnosť Centra pre rodinu.

 Dňa 27.4.2017 vo veku 92 rokov odišiel do večnosti emeritný veľprepošt Nitrianskej 
sídelnej kapituly Mons. Eduard Mokráš. Zádušnú sv. omšu za jeho nesmrteľnú dušu bude 
vnitrianskej Katedrále – Bazilike sv. Emeráma vutorok 2. mája 2017 o15.00 hod. 
celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po sv. omši bude jeho telo uložené do 
kanonickej krypty vblízkosti Katedrály . Vpredvečer pohrebu 1. mája 2017 o18.hod. sa 
vkatedrále môžete pridať kmodlitbe vešpier za zosnulého.



 Cirkevné centrum voľného času, ktoré pôsobí pri fare, pripravilo na letné prázdniny 
program táborov pre deti.  Pozrite si plagát, alebo web. Je potrebné sa prihlásiť v 
kancelárii.

 Od pondelka začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. A na budúcu nedeľu 
Dobrého pastiera sa koná zbierka na Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Všetkým 
dobrodincom ďakujeme. 

 Vpondelok 1.5. o9:00 hod. sa uskutoční farská brigáda počas ktorej by sme upratali 
okolie kostola afary aopravili detské ihrisko pri fare. Prosíme ochotných dobrovoľníkov 
arodičov detí opomoc. Zapíšte sa vsakristii.

 Organizačné stretnutie spútnikmi, ktorí sa prihlásili na púť do Talianska bude na 
budúcu nedeľu 7.5. o15:00 na fare. Prihlásení záujemcovia nech uhradia zvyšnú čiastku 
vkancelárii najneskôr do tohto stretnutia. 

 Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č. 4. a ochotným birmovancom a prosíme v 
tomto týždni skupinu č. 5. 

Pochválený buď Ježiš Kristus!


