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FARSKÉ OZNAMY-ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO -20.5.2018 
 

− Liturgický prehľad:  
• Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie, od zajtra pokračuje cezročné 

obdobie 7. týždňom. 
• Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka. 
• Utorok: sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka. 
• Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok.  
• Sobota: Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka. 
• Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť.  

 

− Na základe rozhodnutia Farskej pastoračnej rady sa naša farnosť tohto roku 
prvýkrát pripojí k medzinárodnej akcii Noc kostolov. Jej cieľom je predstaviť 
chrámový priestor z iného, než liturgického pohľadu. Veriaci i neveriaci môžu 
vnímať kostol ako umelecký a historický priestor. Pomôžu k tomu odborné 
prednášky a hudobné vystúpenia umeleckých telies. Náš farský chrám bude mať 
takýto program tento piatok od 19.00 do 22.00.  
V prvej hodine sa budeme venovať predovšetkým histórii kostola a organu spolu 
s organovou hudbou.  
V druhej budeme hovoriť o kultúrnych pamiatkach vnútri kostola. Zblízka si 
pozrieme našu gotickú monštranciu, ktorá bola v ostatnom čase na výstave v Ríme 
a v Bratislave. Sprevádzať bude sláčiková hudba z rôznych storočí.  
V tretej hodine budeme premietať filmový dokument o našich zvonoch. Hudba 
bude z jazzovej omše Boba Chilcota.  
Bližšie informácie nájdete na webových stránkach farnosti i mesta a prinášajú 
ichaj plagáty na nástenkách.  

− V sobotu bude celebrovať večernú sv. omšu o 16.30 dp. Ondrej Šmidriak. Po sv. 
omši bude hovoriť o svojej púti po Tanzánii. Stretnutie s ním organizuje Misijný 
klub, ktorý organizoval pre túto akciu zbierku. Po diskusii si môžete kúpiť 
suveníry a obrazy dovezené z Afriky na podporu miestnych misií.  

− Na budúcu nedeľu bude v našom meste vysluhovať diecézny biskup Mons. 
Marián Chovanec sviatosť birmovania. Slávnosť bude v kostole sv. Terézie 
z Lisieux na Zapotôčkoch o 10.30. Birmovanci, ale aj ostatní získajú bližšie 
informácie o organizácii akcie na stránke www.zapotocky.sk.     

− Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 490,33 €; Mariánsky kostol: 102,19 € 
Z úmyslov sv. omší: 55,- €. 
Zbierka na katolícke masmediálne projekty:829,54 €. 
     Vladimír Slovák, farár –dekan 


