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FARSKÉ OZNAMY –31. CEZROČNÁ NEDEĽA –3.11.2019 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
Pondelok Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka 
Utorok Féria 
Streda Féria 
Štvrtok Féria 
Piatok Féria 
Sobota Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok 
Nedeľa 32. nedeľa v cezročnom období 
− 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.  

− Dnes o 14.30 bude prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských 
predmetov a stretnutie Ružencového bratstva. 

− V pondelok a utorok v tomto týždni pokračuje príprava detí na prvé sväté 
prijímanie. Začiatok stretnutia jepo sv. omši, cca 17,15 hod. 

− V utorok 5.11.bude stretnutie Klubu priateľov misií vo farskom centre po večernej  sv. 
omši. 

− Vo štvrtok budú kňazské rekolekcie kňazov prievidzského dekanátu vo farnosti 
Handlová. Začnú sv. omšou o 9,30 hod. v miestnom kostole. 

− 31.10.2019, sa aj naša farnosť zapojila do celoslovenskej štafetovej adorácie rodín 
za rodiny. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto adorácie zapojili. 

− 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 dnes o 16,00 hod. na fare. 

− Pri východe z kostola si môžete zakúpiť náš farský časopis Bartolomej, ktorý je 
venovaný téme Túžba. Takisto si môžete zakúpiť časopis našich seminaristov 
Gorazd. 

− 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. Cena sviečky je 1,-€. 

− Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 400,77,-€; Mariánsky kostol: 90,40,- €. 
Z úmyslov sv. omší: 160,- €. 
Za Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať.  


