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FARSKÉ OZNAMY –23. CEZROČNÁ NEDEĽA –08.09.2019 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
Pondelok Féria 
Utorok Féria 
Streda Féria 
Štvrtok Najsvätejšieho mena Panna Márie, ľubovoľná spomienka 
Piatok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 
Sobota Povýšenie svätého kríža, sviatok 
Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť 

 

− Kto ma záujem putovať do Šaštína 15.9.2019, potrebné informácie nájde na 
nástenke. 

− Stretnutie členov Klubu priateľov misii bude v utorok 10.9.2019 po svätej 
omši vo farskom centre. 

− V dňoch 13.- 14. 9.2019(piatok – sobota) bude v našom kostole duchovná 
obnova, ktorú vedie vdp. Marcel Puvák. Program nájdete na nástenke. 

− Farnosť Nitrianske Pravno Vás pozýva na budúcu nedeľu na púť ku sviatku 
Povýšenia Svätého Kríža, ktorá vyvrcholí o 10.30 bohoslužbou na Kalvárii 
v Solke. Viac informácií je na nástenkách.  

− V sobotu po večernej sv. omši budú v kostole modlitby za uzdravenie. 
− Stredoškoláci, záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania, sa môžu 

prihlásiť na prípravu k tejto sviatosti v sakristii, alebo v kancelárii farského 
úradu.    

− Taktiež ponúkame 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. 

− V utorok 3.9.2019 bolo zasadanie Farskej pastoračnej rady, na ktorej bol opäť 
riešený problém s bezdomovcami v kostole. Prosíme Vás, aby ste 
v priestoroch kostolov nedávali týmto ľuďom žiadne peniaze. Finančne 
môžete prispieť na chod farskej charity, ktorá zabezpečuje pomoc týmto 
ľuďom. Takisto im môžete dať žetón, ktorý zakúpite v sakristii, za ktorý vo 
farskej charite títo ľudia dostanú jedlo a hmotnú pomoc. Ďakujeme, že 
rešpektujete túto prosbu. 

− Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol:450,62,-€; Mariánsky kostol:98,98,- €. 
Z úmyslov sv. omší: 230,- €. 
Za Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať. 

 
        Marek Sabol, farár 


