
                                 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ PRIEVIDZA - MESTO 

MARIÁNSKA 4,  971 01 PRIEVIDZA         

tel.: 046 / 542 28 01           http://www.farapd.sk       farapd@farapd.sk     

 

FARSKÉ OZNAMY – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 1. 4. 2018 
  

− Od dnes do budúcej nedele máme v liturgickom kalendári Veľkonočnú 
oktávu. Všetky dni prežívame „ako jeden deň“ Pánovho zmŕtvychvstania. 
Zajtra, vo Veľkonočný pondelok, budú sv. omše ako v nedeľu, ostatné dni 
ako zvyčajne cez týždeň. O týždeň bude Nedeľa Božieho milosrdenstva.   

− Počas celého Veľkonočného obdobia (do Turíc) sa namiesto Anjel Pána 
modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná. 

− Počas týždňa budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovednú službu pred 
večernou sv. omšou zvyšujeme od utorka do štvrtka od 15.00 a v piatok od 
14.00. Chorým doma vyslúžime sviatosti vo štvrtok a piatok dopoludnia. 

− Vo štvrtok od 15.00 bude adorácia, počas ktorej odporúčame modlitby za 
mládež. V piatok začne adorácia o 14.00, budeme sa modliť za matky 
v požehnanom stave.  

− Súčasťou tohto týždňa je aj deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, ktorý 
vyvrcholí na budúcu nedeľu o 15.00 vo farskom kostole slávnostnou 
pobožnosťou. Program s časmi a úmyslami je na nástenkách.  
Pred záverečnou pobožnosťou bude o 14.30 stretnutie Ružencového bratstva.   

− V sobotu pri večernej sv. omši bude krst detí, ktoré o mesiac prvýkrát 
prijmú Eucharistiu. Po omši bude tichá adorácia. 

− Na budúcu nedeľu po detskej svätej omši budú mamy a deti z našej farnosti 
rozdávať pred kostolom biele stužky a malé darčeky pri príležitosti Dňa 
počatého dieťaťa. Táto aktivita má prispieť k oslave daru života a k úcte voči 
každému ľudskému životu od jeho počatia. 

− Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu veľkonočných 
sviatkov: kostolníkom, miništrantom, lektorom, rozdávačom sv. prijímania, 
organistom, spevákom, kvetinárkam, upratovačkám, premietačom 
a ostatným. Nech vám vzkriesený Pán odplatí vašu námahu hojnosťou 
duchovných darov. 

− Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 275,41 €; Mariánsky kostol: 79,70 €. 
Z úmyslov sv. omší: 85,- €. 
Zbierka na mládežnícke aktivity v diecéze: 523,48 €. 
Dnes konáme tradičnú veľkonočnú oferu. Je určená na dokončenie  
reštaurovania a umiestnenie sochy sv. Bartolomeja na priečelie farského 
kostola.      
 

Vladimír Slovák 


