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FARSKÉ OZNAMY –30. CEZROČNÁ NEDEĽA –27.10.2019 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
Pondelok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 
Utorok Féria 
Streda Féria 
Štvrtok Féria 
Piatok Všetkých svätých, slávnosť 
Sobota Spomienka na všetkých verných zosnulých 
Nedeľa 31. nedeľa v cezročnom období 
− V piatok budú sv. omše podľa nedeľného režimu: Vo farskom kostole o 7.30, 

9.00, 10.30 a 18.00; v Mariánskom o 9.00. Popoludní o 14.00 bude pri kríži na 
cintoríne pobožnosť za duše v očistci.    

− V sobotu, v deň Spomienky na zosnulých, bude sv. omša aj v Mariánskom 
kostole o 17.00 hod. 

− Od piatka, 1. novembra, do 8. novembra môžeme modlitbou za zosnulých na 
cintoríne každý deň získať úplné odpustky pre duše v očistci. Netreba 
zabudnúť na základné podmienky pre získanie odpustkov: stav milosti 
posväcujúcej (sv. spoveď stačí na celý čas jedna), sv. prijímanie a modlitba na 
úmysel Svätého Otca.  

− V týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovednú službu pred večernou 
sv. omšou zvyšujeme v pondelok, utorok od 15,00 hod., stredu a vo štvrtok od 
14.00 hod. V piatok nespovedáme.   
Chorých navštívime so sviatosťami vo štvrtok dopoludnia. Tých, ktorých 
navštevujeme na prvý piatok, pán kaplán navštívi v pondelok a pán farár 
v stredu dopoludnia. 

− Na budúcu nedeľu o 14.30 bude prvonedeľná adorácia, požehnanie 
náboženských predmetov a stretnutie Ružencového bratstva. 

− Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých 
organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou 
sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú 
najmä ženám - ktoré zažili spontánny potratalebo ženám, ktoré sú zasiahnuté 
umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením 
vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V roku 2018 
bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo 
vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. 
Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 4 EUR. Fórum života Vám ďakuje za 
podporu. 

 



− 31.10.2019, štvrtok v tomto týždni, 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. 

− V roku 30. výročia nežnej revolúcie sa bude konať Ekumenicky otvorená 
bohoslužba, 17.11.2019 o 9.30 hod. v evanjelickom kostole v Prievidzi (Zapotôčky) 
na Tajovského 27.Ako kresťania a v duchu ekumenickej spolupatričnosti chceme 
poďakovať za slobodu a demokraciu.  

− V rámci prípravy na vianočné sviatky pozývame všetky deti a ich rodičov, ktoré sa 
chcú zapojiť do jasličkovej pobožnosti, na stretnutie, ktoré bude na budúca nedeľu    
3. novembra 2019 o 16,00 hod. na fare. Prosíme deti, aby sa predbežne zapísali 
v sakristii. 
Ekonomické oznamy:   

Zvonček: Farský kostol:312,20,-€; Mariánsky kostol:87,75,- €. 
Zbierka na misie z minulej nedele: 3.148,91,-€. 
Z úmyslov sv. omší: 95,- €. 
Za Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať.  

Marek Sabol, farár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


