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FARSKÉ OZNAMY –18. CEZROČNÁ NEDEĽA –04.08.2019 
 

− Liturgický prehľad:  
• Utorok:Premenenie Pána, sviatok 
• Štvrtok: sv. Dominika, kňaza, spomienka 
• Piatok: sv. Terézie Benedikty od kríža (Edity Steinovej),  

panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok. 
• Sobota: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok. 
• Nedeľa: 19. cezročná. 

 
− Dneso 14.30 bude prvonedeľná pobožnosť, požehnanie náboženských 

predmetov a stretnutie Ružencového bratstva.  
− 18.8.2019 budeme prežívať 359. ročník tradičnej Prievidzskej púte.  

Ako zvyčajne začne večerným sobotným programom: modlitbou vešpier vo 
farskom kostole o 16.30. Nasledovať bude procesia na Mariánsky vŕšok, 
posvätný ruženec a sv. omša o 18.00. O 19.15 sa bratia gréckokatolíci 
v kostole pomodlia Akatist k presvätej Bohorodičke. O 20.00 vystúpi so 
svojim programom speváčka a skladateľka JANAIS. Po koncerte bude  
o 22.00 sv. omša a adorácia, ktorá skončí o polnoci. 
V nedeľu predpoludním sv. omše vo farskom kostole nebudú. O 7.30 bude 
sv. omša v Mariánskom kostole. Program vyvrcholí slávnostnou 
bohoslužbou o 10.00 na Mariánskom vŕšku. Hlavným celebrantom bude 
vdp. Vladimír Slovák, farár na Bzovíku. 
Počas sobotného večerného a nedeľného dopoludňajšieho programu bude 
možné v Mariánskom kostole pristúpiť k sviatosti zmierenia.  

− Ako bodka za púťou sa v nedeľu popoludní o 16.00 v areáli SOŠ T. 
Vansovej uskutoční Deň farnosti, športovo-oddychové popoludnie 
s tradičným programom pre deti i dospelých. 

− Farnosť Krista Kráľa Prievidza – Veľká Lehôtka v spolupráci s CK MADO 
organizuje 6 – dňový pútnicko–poznávací zájazd do Poľska - LichenStary, 
Toruň, Gdansk a okolie, Malbork - v dňoch 25.08. – 30.8. 2019.  
Cena 250,-€. Bližšie info na nástenke. 



− Misionári saletíni pozývajú na pešiu púť z Chrenovca na Staré Hory, ktorá sa 
uskutoční v dňoch 8.-10. augusta. Prihlásiť sa môžete cez formulár, ktorý 
nájdete na stránke www.chrenovecsaletini.sk Viac informácií na plagáte. 

− Stretnutie členov Klubu priateľov misií bude v utorok 6.8. o 17,15 hod vo 
Farskom centre. 

− Stredoškoláci, záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania, sa môžu do 
nedele 1. septembra 2019 prihlásiť na prípravu k tejto sviatosti v sakristii, 
alebo v kancelárii farského úradu.    

− Taktiež ponúkame 1,5-ročnú prípravu pre dospelých, ktorí ešte neboli 
pokrstení, alebo neprijali Eucharistiu, či sviatosť birmovania. Môžu sa hlásiť 
na farskom úrade. Na prvé stretnutie ich pozveme osobne telefonicky. 

− Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol:408,17,-€; Mariánsky kostol: 61,02,- €. 
Z úmyslov sv. omší:70,- €. 
Za Vaše dary Vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 
Počas Prievidzskej púte bude zbierka na práce spojené s realizovanou 
i pripravovanouopravou Mariánskeho kostola.     
  

Marek Sabol, farár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


