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FARSKÉ OZNAMY –19. CEZROČNÁ NEDEĽA –11.08.2019 
 

− Liturgický prehľad:  
• Streda: sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, 

spomienka. 
• Štvrtok: Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok.  

Sv. omše budú ako cez týždeň – 6.00 a 16.30 vo farskom kostole.    
• Nedeľa: 20. cezročná. 

 
− 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. 

− 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:421,07,-€; Mariánsky kostol:100,44,- €. 
Z úmyslov sv. omší:65,- €. 
Za Vaše dary Vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 
Počas Prievidzskej púte bude zbierka na práce spojené s realizovanou 
i pripravovanouopravou Mariánskeho kostola.     
  


