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FARSKÉ OZNAMY –28. CEZROČNÁ NEDEĽA –13.10.2019 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
Pondelok Féria 
Utorok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka 
Streda Féria 
Štvrtok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka 
Piatok Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 
Sobota Féria 
Nedeľa 29. nedeľa v cezročnom období 

− Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. Pri tejto príležitosti bude zbierka na misie. 
− 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. 
− Slovensko sa dňa 18. októbra 2019 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti 

zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. V súčasnosti je viac ako 40 
krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.Táto globálna 
iniciatíva je organizovaná pápežskou nadáciou „Pomoc trpiacej Cirkvi“. 
K akcii sa môžu pripojiť veriaci v akomkoľvek veku.  
Aj v našej farnosti sa budeme modliť s deťmi na tento úmysel v piatok po 
večernej sv. omši. 

− V sobotu po sv. omši (cca 17.15) sa budeme v kostole modliť za uzdravenie 
duše i tela. 

− 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. 
− 31.10.2019 sa aj naša farnosť zapojí do celoslovenskej štafetovej adorácie rodín za 

rodiny v čase od 8,00 – 20,00 hod. Prosím rodiny, aby sa do tejto akcie čím viacerí 
zapojili. Potrebné informácie nájdete na nástenke a na informačných materiáloch 
vzadu v kostole. 

− 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: 305,27,-€; Mariánsky kostol: 91,61,- €. 
Z úmyslov sv. omší: 45,- €. 
Za Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať.  

Marek Sabol, farár 
 


