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FARSKÉ OZNAMY – 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 29. 4. 2018 
  

− Liturgický prehľad:  
• utorok: sv. Jozefa, robotníka, spomienka. 
• streda: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka. 
• štvrtok: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok. 
• piatok: sv. Floriána, mučeníka, spomienka. 
• nedeľa: 4. veľkonočná.   

− V mesiaci máj Vám odporúčame modlitbu litánií k Panne Márii. V kostole sa 
budeme modliť pred sv. omšami o 12.00 a 16.30. 

− V stredu po večernej sv. omši bude v past. centre stretnutie misijného klubu. 
− Počas týždňa budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovednú službu pred 

večernou sv. omšou zvyšujeme od pondelka 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 
prenasledovaných kresťanov. V piatok začne adorácia o 14.00, modliť sa budeme 
za prvoprijímajúce deti z farnosti.  

− Vo štvrtok bude v kostole prvý nácvik slávnosti prvého sv. prijímania. O 17.30 
pre školy Malonecpalská, Rastislavova a Energetikov; o 18.15 pre školy 
Mariánska a Sama Chalupku 

− Sobotu, ktorá je prvou v mesiaci, môžete prežiť aj na Starých Horách. Autobus 
odchádza zo zastávky SAD pred kostolom o 7.30.   

− Aktivisti z farnosti Nitrianske Rudno organizujú autobus na 14. rozhlasovú púť 
Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční 
tiež túto sobotu. Záujemci z našej farnosti sa môžu pridať pri kostole sv. 
Bartolomeja o 2.40. Prihlásiť sa treba v sakristii, cena je 16,- €.    

− V sobotu po večernej sv. omši bude v kostole tichá adorácia.  
− V sobotu o 18.00 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Prievidzi uskutoční živé 

nahrávanie CD s názvom „Jeden“ od zoskupenia Piarmusic, ktoré vychádza zo 
spoločenstva Piar. Súčasťou Piarmusic sú kapely Godknows, Heartbeat a Sunrise 
spolu s ďalšími umelcami. Nahrávať sa budú ich autorské chválové piesne a slovo 
bude mať páter Juraj Ďurnek. Vstup je voľný.  

− Na budúcu nedeľu o 14.30 bude adorácia a stretnutie Ružencového bratstva.   
− Ekonomické oznamy:   

Zvonček: Farský kostol: 261,69 €; Mariánsky kostol: 69,04 € 
Z úmyslov sv. omší: 135,- €. 
Zbierka na diecézny kňazský seminár: 893,79.   

 
     Vladimír Slovák, farár - dekan  
 


