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FARSKÉ OZNAMY –3. ADVENTNÁ NEDEĽA–15.12.2019
− Počas adventu budeme po sv. omši spoločne spievať modlitbu Anjel Pána.
− V sobotu večer po sv. omši (17.15) budú v kostole modlitby za uzdravenie.
− Chorých, ktorých nenavštevujeme na prvý piatok, navštívime so sviatostným servisom vo
štvrtok 19.12.2019 od 8,00 hod.. Môžete ich nahlásiť v sakristii alebo na farskom úrade.
− Ďakujeme všetkým, ktorí včera pomáhali pri predvianočnom upratovaní kostola.
− Štvrtok a piatok v čase od 10.00 do 17.00 budú v našom kostole spovedať kňazi (2-3)
z dekanátu Prievidza.
− Na budúcu nedeľu medzi 14.00 a 18.00 vyvrcholí spoločné predvianočné spovedanie
v Prievidzi: vo farskom kostole, u piaristov i na Zapotôčkoch.
− Všetci, ktorí majú záujem o koledu Dobrej noviny, ktorá bude spojená s požehnávaním
príbytkov, nech sa čím skôr zapíšu v sakristii alebo v kancelárii na fare.
− Až do Vianoc, každé dopoludnie bude naša farská Charita – dom sv. Vincenta zbierať
trvanlivé potraviny a trvanlivé koláče pre núdznych. Vaše dary budeme prijímať v
budove charity na Košovskej ceste 19 (oproti firme Skanska - bývalým Banským
stavbám). Ak by ste núdznym chceli počas Vianoc, ale aj inokedy, pomôcť formou
dobrovoľníctva, kontaktujte riaditeľa charity pána Milana Petráša.
Do konca januára charita neprijíma žiadne šatstvo a oblečenie, okrem ponožiek!!
- Dňa 8.12.2019 bol do mesta Prievidza uvedený nový kňaz Jozef Durkot, správca
gréckokatolíckej farnosti Svätých Sedmopočetníkov v Prievidzi. Pred tým pôsobil ako kaplán
v Bratislavskej gréckokatolíckej farnosti Staré mesto. Jeho príchodom sa začne s pravidelným
slúžením svätých liturgií vo východnom obrade v našom mariánskom chráme. Taktiež ho
budeme môcť vídať koncelebrovať pri našich svätých omšiach a pri vysluhovaní sviatostí
pokánia aj v našom chráme.
Otec Jozef má 39 rokov, (vyštudoval prírodné vedy v Košiciach, potom pracoval 7 rokov v
Bratislave a tak sa vydal na teologickú cestu.) Posvätnú teológiu študoval 3 roky v Prešove na
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity, a ďalšie 3 roky v pápežskom
Medzinárodnom Teologickom Inštitúte (International TheologicalInstitute - ITI) v Trumau
v Rakúsku. Vysvätený za kňaza bol 24.novembra 2018.
Tešíme sa na spoluprácu a jednotu vo viere a Eucharistii.

− Ekonomické oznamy:
Zvonček: Farský kostol:403,82,-€; Mariánsky kostol:92,81,- €.
Z úmyslov sv. omší:140,- €.
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať.
Marek Sabol, farár

