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FARSKÉ OZNAMY – 22. CEZROČNÁ NEDEĽA – 29.08.2021 
 

 V tomto týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pred večernou                 
sv. omšou od pondelka do štvrtka od 15,00 hod. a v piatok od 14,00 hod. 

 Vo štvrtok a piatok bude sv. omša aj ráno o 6,00 hod.  
 Chorých doma navštívime so sviatosťami vo štvrtok a piatok dopoludnia. 
 Vo štvrtok od 15,00 hod. a v piatok od 14,00 hod. bude adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.   
 Na budúcu nedeľu pri detskej sv. omši o 10,30 hod. budeme prosiť o dary Ducha Svätého pre 

žiakov, študentov, učiteľov a rodičov na začiatku nového školského roka (Veni Sancte). 
 Na budúcu nedeľu o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie 

náboženských predmetov a stretnutie Ružencového bratstva.  
 Približne od 15.9.2021 bude k dispozícii kalendár na rok 2022 o Mariánskom kostole. 

Cena bude 5,-€. Výťažok z kalendára bude použitý na rekonštrukciu farskej budovy 
a Mariánskeho kostola. 

 Stredoškoláci a záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania sa môžu do dnešnej nedele prihlásiť 
na prípravu k tejto sviatosti v sakristii alebo v kancelárii farského úradu.    

 Taktiež ponúkame prípravu pre dospelých, ktorí ešte neboli pokrstení, alebo neprijali 
Eucharistiu, či sviatosť birmovania. Môžu sa hlásiť na farskom úrade. Na prvé stretnutie ich 
pozveme osobne telefonicky. 

 Prosím tých, ktorí sa prihlásili na púť do Šaštína (15.9..2021), aby v sakristii zaplatili poplatok 
13,-€ a zaregistrovali sa na stránke www.navstevapapeza.sk 

 V stredu 1.9. je 7. Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. 
 
 
 
Ekonomické oznamy:   
 
 

Pre potreby farnosti môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu: 
SK 38 0200 0000 0038 0226 6955 

Na chod našej farskej charity môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu: 
    SK70 1100 0000 0029 2885 1485 
 Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
 
 
 
               Marek Sabol, farár 
 
 
 
 
 
 


