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FARSKÉ OZNAMY – 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 22.05.2022 
 Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň.  

Obsahom týchto dní sú prosby za úrodu. 
 Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole 

o 6,00hod., 12,00 hod., 16,30 hod. a v Mariánskom kostole o 17,00 hod. 
 Na budúcu nedeľu o 10,30 hod. bude v piaristickom kostole udeľovaná sv. birmovania. 

Spoveď birmovancov a rodinných príslušníkov bude v sobotu 28.5.2022 v piaristickom kostole od 
9,00 hod.. Od 10,00 hod. bude nácvik na birmovku. 

 V mesiaci máj sa modlime Litánie Loretánske  k Panne Márii.  
V kostole sa modlime litánie po sv. ruženci pred sv. omšami  o 12,00 hod. a o 16,30 hod.. 

 Dnes po detskej sv. omši bude katechéza birmovancov. 
 Aj tento rok pripravujeme pobytový tábor pre deti vo veku od 6 do 13 rokov. Uskutoční sa 

v Kostoľanoch pod Tribečom v dátume od 17. do 23. júla. Deti môžete prihlasovať na webovej 
stránke https://tabor.farapd.sk/. Cena tábora je 130 eur. 

 Naša farnosť v spolupráci s farnosťou PD-Zapotôčky pripravuje denný tábor pre deti od 6 do 13 
rokov v termíne 8.-12.8.2022. Bližšie informácie na prihláške. Prihlásiť deti môžete pomocou 
papierovej prihlášky v sakristii alebo pomocou online formulára na www.farapd.sk 

 Vo farskom kostole sv. Bartolomeja bol umiestnený platobný terminál na prijímanie milodarov cez 
platbu kartou. Je potrebné kliknúť na sumu, ktorú chce darca poskytnúť. Následne treba priložiť 
platobnú kartu k šedému logu bezkontaktnej platby na termináli  alebo vložiť kartu do terminálu 
(čipom nadol) a zadať PIN kód. Platba je potvrdená aj zvukovým signálom. Terminál funguje aj s 
inými zariadeniami cez technológiu NFC – napríklad s mobilom či hodinkami. 

 Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24. - 26. júna 2022 v Rodinkove 
v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa 
je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii 
Kalendár podujatí. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi. 
Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených robíme raz do roka.“ 

 Pozvánka od Organizačného tímu Festivalu Lumen: 
Pozývame Vás na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý sa uskutoční v Trnave 3. – 4. júna. 
Pozývame zvlášť mladých, pre ktorých sme pripravili bohatý hudobný a duchovný program.  
Na Festivale Lumen vystúpia Sima Magušinová a rôzne zahraničné a domáce kapely. Súčasťou 
festivalu je aj zaujímavý sprievodný program - Páter Peter, diskusie a workshopy na aktuálne témy. 
Sme presvedčení, že to pre vás bude čas hlbokého stretnutia sa s Kristom a s priateľmi.  
Bližšie informácie ako aj program nájdete na stránke www.festivallumen.sk 
Ekonomické oznamy:   
Dnes je zbierka na rekonštrukciu pastoračného centra vo fare. 
Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. 
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 
 


