
R Í M S K O K A T O L Í C K A  C I R K E V
FARNOSŤ ABRAHÁM

Abrahám 411, 925 45  Abrahám  ·  031 789 9435  ·  abraham@fara.sk

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Letné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Obsahom sú prosby za jednotu 
kresťanov alebo za duchovné povolania. Formulár piatkovej sv. omše bude Za 
rehoľné povolania.

V pondelok bude stretnutie birmovancov o ��.��.

Loretánske litánie sa v máji modlíme pred sv. omšami.

V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o ��.��.

V piatok bude po sv. omši stretnutie spevákov.

Rodičia prvoprijímajúcich detí a rodičia birmovancov sa stretnutú na spoločnom 
upratovaní kostola a okolia v sobotu o �. hodine.

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujem za Váš príspevok.

V stredu ��. mája sa zapojíme do podujatia Noc literatúry ���� so začiatkom na 
fare o ��.��.



INFORMÁCIE O LETNOM TÁBORE

Tábor.  –  Denný tábor pre deti, ktorý organizujeme v našej farnosti aj toto leto, 
sa usku toční �. – ��. augusta ����, každý deň v čase od �.�� do ��.��. Spoločný 
čas budeme tráviť na fare a farskom dvore i v okolí pod vedením skúsených 
vedú cich. V programe sú zahrnuté hry na dvore, výlety do okolia, športové 
aktivity, tvorivé dielne… 
Tábor je určený deťom od � do �� rokov. Pozývame aj mládež nad �� rokov, aby 
sa k nám pridali ako animátori, s ktorými už rátame aj pri zostavovaní programu. 
Deti od �� do �� rokov budú pomocníkmi animátorov a na úlohu animátora sa 
budú postupne pripravovať. Kapacita tábora je �� detí.

Výlet .  –  V šiesty deň tábora (��. augusta) pozývame na výlet. Pôjdeme do Ban -
skej Štiavnice, navštívime Banskoštiavnickú kalváriu, centrum mesta s prehliad -
kou najväčšieho pohyblivého betlehemu na Slovensku a prezrieme si i banské 
múzeum v prírode so vstupom do štôlne.    
Na výlet pozývame aj rodičov a súrodencov zúčastnených detí, a ak zostane 
voľné miesto, neskôr by bola pozvánka aj pre ostatných záujemcov z farnosti.

Cena. – Deti platia �� � za tábor a � � za sobotný výlet (aj tie, čo nejdú do 
tábora, ale išli by na výlet). Pre dospelých je cena výletu �� �.

Prihláška.  –  Prihláška je pre Vás pripravena vzadu v kostole, vyplnenú spolu 
s úhradou ju prineste v piatok alebo v nedeľu po sv. omši p. Ľubke Šimonovej 
alebo Evke Kopáčikovej. Prihlásiť sa je možné do ��. mája ����. Prihláška je 
záväzná.
Tento oznam budú počuť aj deti z Hostí, ale keďže máte spolužiakov napr. 
i z Malej Mače, ktorí tieto informácie nepočujú, dostávate za úlohu pozvať ich 
a vziať im prihlášku.

Podrobnejšie informácie sa dozviete v priebehu mesiaca jún.     
Všetky informácie aktualizujeme i na webovej stránke abrahamcata.wbl.sk.



R Í M S K O K A T O L Í C K A  C I R K E V
FARNOSŤ ABRAHÁM

Abrahám 411, 925 45  Abrahám  ·  031 789 9435  ·  abraham@fara.sk

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Letné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Obsahom sú prosby za jednotu 
kresťanov alebo za duchovné povolania. Formulár piatkovej sv. omše bude Za 
rehoľné povolania.

V pondelok bude stretnutie birmovancov o ��.��.

Loretánske litánie sa v máji modlíme pred sv. omšami alebo o ��.��. V tom čase 
sa zároveň modlí aj Deviatnik k Duchu Svätému pred slávnosťou Turíc.

Rodičia prvoprijímajúcich detí a rodičia birmovancov sa stretnutú na spoločnom 
upratovaní abrahámskeho kostola a okolia v sobotu o �. hodine.

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujem za Váš príspevok.



INFORMÁCIE O LETNOM TÁBORE

Tábor.  –  Denný tábor pre deti, ktorý organizujeme v našej farnosti aj toto leto, 
sa usku toční �. – ��. augusta ����, každý deň v čase od �.�� do ��.��. Spoločný 
čas budeme tráviť na fare a farskom dvore i v okolí pod vedením skúsených 
vedú cich. V programe sú zahrnuté hry na dvore, výlety do okolia, športové 
aktivity, tvorivé dielne… 
Tábor je určený deťom od � do �� rokov. Pozývame aj mládež nad �� rokov, aby 
sa k nám pridali ako animátori, s ktorými už rátame aj pri zostavovaní programu. 
Deti od �� do �� rokov budú pomocníkmi animátorov a na úlohu animátora sa 
budú postupne pripravovať. Kapacita tábora je �� detí.

Výlet .  –  V šiesty deň tábora (��. augusta) pozývame na výlet. Pôjdeme do Ban -
skej Štiavnice, navštívime Banskoštiavnickú kalváriu, centrum mesta s prehliad -
kou najväčšieho pohyblivého betlehemu na Slovensku a prezrieme si i banské 
múzeum v prírode so vstupom do štôlne.    
Na výlet pozývame aj rodičov a súrodencov zúčastnených detí, a ak zostane 
voľné miesto, neskôr by bola pozvánka aj pre ostatných záujemcov z farnosti.

Cena. – Deti platia �� � za tábor a � � za sobotný výlet (aj tie, čo nejdú do 
tábora, ale išli by na výlet). Pre dospelých je cena výletu �� �.

Prihláška.  –  Prihláška je pre Vás pripravena vzadu v kostole, vyplnenú spolu 
s úhradou ju prineste v nedeľu po sv. omši Lucke Kollárovej. Prihlásiť sa je mož -
né do ��. mája ����. Prihláška je záväzná.

Podrobnejšie informácie sa dozviete v priebehu mesiaca jún.     
Všetky informácie aktualizujeme i na webovej stránke abrahamcata.wbl.sk.


