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FARSKÉ OZNAMY – KVETNÁ NEDEĽA – 14.4.2019 
 

− Dnes od 14.00 spovedáme vo všetkých prievidzských kostoloch, okrem 
Mariánskeho. Prosíme, aby ste využili k prijatiu sviatosti zmierenia najmä tento 
deň, aj keď spovedná služba v našom kostole (už len po dvaja kňazi) bude 
i v pondelok, utorok a stredu od 10.00 do 17.00. Od Zelenéhoštvrtka do 
Veľkonočného pondelka nespovedáme.  

− V stredu sa modlíme krížovú cestu ako zvyčajne v kostole o 15.45.  
− Na Zelený štvrtokPánovej večere bude v našom kostole jediná bohoslužba 

o 18.00. Po nej bude možnosť adorácie pred bohostánkom do 22.00. 
O 22.00 bude v Mariánskom kostole krížová cesta.   

− Veľký piatok utrpenia a smrti Pána začneme v kostole sláviť liturgiou hodín 
(ranné chvály a posvätné čítanie) o 8.00. Nasledovať bude pobožnosť krížovej 
cesty. Hlavný obrad sa začne o 15.00. Po ňom bude nepretržitá poklona 
Sviatosti Oltárnej (pri „Božom hrobe“) do sobotného popoludnia. Prosíme, aby 
najmä nočné hodiny zaistili spoločenstvá.   
Na Veľký piatok je prísny pôst, tedavšetci od 14. roku nejeme mäsité pokrmy 
a ľudia vo veku 18 – 60 rokov sa dosýta najedia len raz cez deň. 

− Bielu sobotu začneme v kostole prežívať liturgiou hodín (ranné chvály a po-
svätné čítanie) o 8.00. Liturgiou hodín (vešpery) o 17.00 zakončíme i adoráciu 
pri „Božom hrobe“.Veľkonočná vigília, hlavnábohoslužba liturgického roka, 
sa začne po západe slnka o 20.00 pri mariánskom stĺpe južne od kostola 
obradom svetla. Môžete si priniesť sviece. Súčasťou omše je aj krst dospelých.  

− Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. 
Urobíme tak pri sv. omšiach o 7.30 a 9.00. Jedlá položte pred oltár. 

− Rozpis bohoslužieb v našom meste je v časopise Bartolomej na strane 15.  
− Ekonomické oznamy:   

Zvonček: Farský kostol: 507,32 €; Mariánsky kostol: 101,50 €. 
Z úmyslov sv. omší: 160.- €. 
Dnes sa pripájame k diecéznej zbierke na mládež. 
Peniaze, ktoré vhodíte do pokladničky pri „Božom hrobe“, budú odvedené do 
Svätej zeme na správu pútnických miest, špeciálne Baziliky Božieho hrobu. 
Na budúcu, Veľkonočnú nedeľu bude „farská ofera“, určená na odvodnenie 
Mariánskeho kostola.  
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