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FARSKÉ OZNAMY – NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA  
(12. CEZROČNÁ NEDEĽA)-24.6.2018 

 

− Liturgický prehľad:  
• štvrtok: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka.  
• piatok: sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť; prikázaný sviatok.  

Sv. omše vo farskom kostole: 6.00; 12.00; 16.30,v Mariánskom: 17.00.  
• sobota:Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, spomienka. 
• nedeľa: 13. cezročná.  

− Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec menoval od 1. júla 2018 brata 
kaplána Mariána Husára za kaplána vo farnosti Banská Bystrica – Fončorda 
a brata kaplána Jána Jágera za farského administrátora farnosti Hontianske 
Trsťany. S našimi kaplánmi sa rozlúčime pri sv. omši v piatok o 16.30.  

− Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec už 11. mája 2018 oznámil, že 
v našej farnosti bude od 1. júla 2018 len jeden kaplán. Napriek žiadosti 
miestneho farára o prehodnotenie tohto kroku 31. mája svoje rozhodnutie 
znovu písomne potvrdil. Ako čiastočnú pomoc pre našu farnosť menoval na 
ročnú službu do farnosti diakona Juraja Kissa. Súčasne od 1. júla 2018 
menoval za nášho kaplána novokňaza Dominika Kučeru z Kováčovej. 
Nového kaplána privítame pri sv. omši v sobotu o 16.30.  

− Hnutia Modlitby matiek, Modlitby otcov a Detí viery z komunity 
Útechav Prievidzi Vás pozývajú na modlitbové trojdnie, ktoré sa bude 
konať v Kostole Najsvätejšej Trojice (u piaristov) 29. 6. – 1. 7. 2018.V 
piatok a v sobotu modlitby začnú o 17.30 h, v nedeľu o 8.30.     

− Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 sa poďakujeme za dobrodenia, 
ktoré sme dostali počas uplynulého školského roku. Pozývame najmä 
žiakov, študentov, učiteľov a rodičov.   

− V nedeľu o 14.30 bude prvonedeľná pobožnosť, požehnanie náboženských 
predmetov a stretnutie Ružencového bratstva. 

− DVD s fotkami z birmovky je možné si prevziať v sakristii farského 
kostola. 

− Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 443,80€; Mariánsky kostol:71,96€ 
Z úmyslov sv. omší: 95, - €. 
Dnes sa pripájame k zbierke na dobročinné diela Svätého Otca. 
 


