
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. BARTOLOMEJA 

PRIEVIDZA-MESTO 

MARIÁNSKA 4,  971 01 PRIEVIDZA         

tel.: 046 / 542 28 01http://www.farapd.sk  farapd@farapd.sk 

FARSKÉ OZNAMY –26. CEZROČNÁ NEDEĽA –29.09.2019 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
Pondelok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
Utorok Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka 
Streda Svätých anjelov strážcov, spomienka 
Štvrtok Féria 
Piatok Sv. Františka Assiského, spomienkaprvý piatok 
Sobota Sv. FaustínyKowalskej, panny, ľubovoľná spomienka 
Nedeľa 27. nedeľa v cezročnom období 

− V mesiaci október Vás pozývame k modlitbe posvätného ruženca. V kostole sa 
modlíme pred sv. omšami o 12,00 hod. a o 16,30 hod. 

− Stretnutie členov klubu priateľov misií bude v utorok 1.10.2019 po večernej svätej 
omši vo farskom centre. 

− V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovednú službu pred večernou sv. 
omšou zvyšujeme: od pondelka do štvrtka od 15,00, v piatok od 14,00 hod. 
Chorým doma vyslúžime sviatosti vo štvrtok a piatok dopoludnia. 

− Adorácie budú vo štvrtok od 15,00 hod. (odporúčame modlitby za kňazské 
a rehoľné povolania), v piatok od 14,00 hod. (modlime sa za birmovancov 
a katechumenov).  

− V piatok po večernej sv. omši bude večeradlo, ktoré bude viesť vdp. Jaroslav Stříž z 
českej farnosti Křešice u Litoměřic. 

− V nedeľu 6. októbra (o týždeň) o 11,20 hod. bude v kostole stretnutie rodičov, 
ktorí chcú, aby ich dieťa v tomto školskom roku pristúpilo k prvému svätému 
prijímaniu.   

− Na budúcu nedeľu o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná pobožnosť, požehnanie 
devocionálií a stretnutie Ružencového bratstva.  

− V dňoch 12.-13.10. 2019 budú v Piaristickom kostole v Prievidzi relikvie sv. 
Vincenta de Paul. Bližšie informácie nájdete na nástenke. 

− Kto má záujem v prvú októbrovú sobotu (5.10.) putovať na Staré Hory, nech sa 
prihlási v sakristii farského kostola. 

− V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na 
slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a 
novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Viera je posilnená, keď je daná 

iným. 

− Od 1.10.2019 v čase od 19,00 – 7,00 hod. Charita sv. Vincenta de Paul v Prievidzi 
otvára denne nízkoprahovú nocľaháreň pre bezprístrešných ľudí. 
Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí by chceli počas víkendov pripraviť jedlo pre 
bezdomovcov, aby sa prihlásili u p. Milana Petráša alebo zaevidovali sa na našej 
internetovej stránke www.farapd.sk 

− Ekonomické oznamy:   



Zvonček: Farský kostol: 576,28,-€; Mariánsky kostol:79,71,- €. 
Z úmyslov sv. omší: 60,- €. 
Za Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať. Marek Sabol, farár 

  


