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FARSKÉ OZNAMY – 25. CEZROČNÁ NEDEĽA – 20.09. 2020 
 Dňa 26. septembra 2020 od 9,00 hod. do 13,00 hod., Vás pozývame na duchovnú obnovu 

pre ženy s témou ODOVZDANOSŤ, ktorá sa bude konať v Kostole sv. Terézie 
z Lisieux, PD -  Zapotôčky. Viesť ju bude ThLic. Ján Kraus, farár Lovčica-Trubín.  

 Tým, ktorí sa prihlásili na „Púť do Sv. Zeme“ v októbri tohto roku, chceme oznámiť, 
že púť je preložená na október budúceho roku (2021). Pán farár zo Zápôtočiek Vás 
o tom informoval aj prostredníctvom mailu, preto sa s otázkami týkajúcimi tejto púte 
môžete obrátiť na neho. 

 Stretnutie birmovancov (tých, ktorí sa už pripravovali i tých začínajúcich) je v dnešnú 
nedeľu 20.9.2020 po detskej sv. omši (cca.  11,30 hod.) na fare. 

 Mamy z hnutia Modlitby matiek Vás pozývajú na spoločné modlitby, ktoré budú 
v piatok, sobotu a nedeľu (25. – 27.9.2020) po večerných sv. omšiach vo farskom kostole 
sv. Bartolomeja. Bližšie informácie nájdete na nástenkách. 

 Slávnosť 1.sv. prijímania bude takto: 
Omša 1. sv. prijímania:  
Sobota, 26.9.2020 –     9,00 hod.- Malonecpalská + Energetikov 
                     11,00 hod. - Rastislavova 
Nedeľa, 27.9.2020 –     9,00 hod.- Mariánska 
                     11,00 hod.- S. Chalupku 
Spoveď prvoprijímajúcich detí a ich príbuzných 
Štvrtok, 24.9.2020 –    17,15 hod.- Malonecpalská + Energetikov 
                                    18,00 hod. – Rastislavová 
Piatok, 25.9.2020 –  17,15 hod.- Mariánska 
                                   18,00 hod.- S. Chalupku 
Nácvik detí na 1.sv.prijímanie 
Štvrtok, 24.9.2020 –   17, 15 hod.- Rastislavová  
                                    18,00 hod. – Malonecpalská + Energetikov 
Piatok, 25.9.2020 –   17,15 hod.- S. Chalupku 

                                      18,00 hod.- Mariánska 
 V pondelok 28. septembra od 16,00 do 18,00 hod. môžu prvoprijímajúce deti 

v Pastoračnom centre na fare vrátiť rovnošatu.  (šaty, venček resp. šnúrku!!) 
 

 
 
Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 384,22- €; Mariánsky kostol: 146,83,-€, Z úmyslov sv. omší: 70,-  €.  
Zbierka pre Svätú zem:  797,-€. 
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
 
 
 
          Marek Sabol, farár 
 
 


