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FARSKÉ OZNAMY –4. ADVENTNÁ NEDEĽA–22.12.2019 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
Pondelok Adventná féria 
Utorok Adventná féria – Štedrý deň 
Streda Narodenie Pána, slávnosť 
Štvrtok Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok 
Piatok Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok 
Sobota Svätých neviniatok, mučeníkov, sviatok 
Nedeľa Svätej Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok 

− Pondelok v čase od 10.00 do 17.00 budú v našom kostole spovedať kňazi (2-3) 
z dekanátu Prievidza.  

− V dnešnú nedeľu medzi 14.00 a 18.00 hod. 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 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!! 

− V utorok ráno o 6.00 bude posledná adventná sv. omša. O 12.00 sv. omša nebude.  
Narodenie nášho Pána Ježiša Krista začneme sláviť sv. omšou o 16.00.  
O 22.00 bude vo farskom kostole „omša v noci“.  
Polnočná omša (o 24.00) bude v Mariánskom a piaristickom kostole.  

− V stredu a štvrtok, prvý a druhý vianočný sviatok, budú sv. omše ako v nedeľu: 7.30, 
9.00, 10.30 a 18.00 vo farskom kostole, 9.00 v Mariánskom.  
V piatok ako zvyčajne v týždni: 6.00, 12.00 a 16.30.  V sobotu: 6.00, 16.30. 
Prievidzskí skauti budú Betlehemské svetlo rozdávať na Štedrý deň, 24.12., na 10 
tradičných miestach v Prievidzi a Bojniciach medzi 13:00 a 14:00. Miesta, kde skautov 
nájdete, sú podrobne rozpísané v časopise Bartolomej a na stránke www.prievidza.sk. 
Betlehemské svetlo budú skauti rozdávať aj po skončení vigílnych svätých omší so 
začiatkom o 16:00 vo farských kostoloch a v piaristickom kostole. 

− Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol:461,66,-€; Mariánsky kostol:88,22,- €. 
Z úmyslov sv. omší:155,- €. 
Pri sv. omšiach slávnosti Narodenia Pána bude tradičná vianočná ofera.  
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať. 

 
 

          Marek Sabol, farár 
 


