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FARSKÉ OZNAMY –NEDEĽA KRSTU KRISTA PÁNA – 12.01.2020 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
Pondelok Féria 
Utorok Féria 
Streda Féria 
Štvrtok Féria  
Piatok Sv. Antona, opáta, spomienka  
Sobota Féria 
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období 

 V štvrtok sv. omša o 12,00 hod. nebude z dôvodu celodiecéznych kňazských rekolekcii!!! 
 Dnešným dňom končí v liturgii vianočné obdobie. Ďakujem všetkým, ktorí sa postarali o jeho 

dôstojný priebeh v našich kostoloch: kostolníkom, lektorom, organistom, spevákom, 
obsluhovačom projekcie, rozdávačom sv. prijímania, upratovačkám, aranžérkam, sponzorom 
atď.  Nech Vám Všemohúci Pán dá odmenu časnú i večnú. 

 Počas týždňa pokračuje bližšia príprava detí na prvé sväté prijímanie. Deti sa stretnú 
v kostole o 17.15 podľa príslušných škôl.  

 Od soboty  18. 1. do 25. 1. prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  Tento úmysel 
vám odporúčame aj pre ostatné modlitby v kostole a v rodinách. 

 V sobotu 25.1.2020 o 15.00 sa v kostole Sv. Terézie z Lisieux na Zapotôčkoch uskutoční 
Ekumenická bohoslužba. Program vychádza z návrhu Pápežskej rady na podporu jednoty 
kresťanov a Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Zapoja sa doň evanjelici 
i katolíci. Na akciu Vás všetkých srdečne pozývame.       

 V sobotu po večernej sv. omši sa budeme v kostole modliť za uzdravenie.  
 V dňoch 14. - 21.10.2020 organizujeme Farskú púť do Sv. Zeme.  

Bližšie informácie nájdete na nástenkách a zapísať sa môžete v sakristii.  
 Ekonomické oznamy:   

Zvonček: Farský kostol: 963,66,- €; Mariánsky kostol: 192,06,- €.  
Novoročná ofera: Farský kostol: 1.246,05,- €; Mariánsky kostol: 200,10,- €.  
Z úmyslov sv. omší: 125,-  €.  
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 

 
          Marek Sabol, farár 

POZVÁNKA 
Farská rada v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Prievidza - 

mesto Vás pozýva na jubilejný XX. ročník farského plesu, ktorý sa uskutoční 
v sobotu 22. februára 2020 o 19.00 hodine v priestoroch bývalého Roko Clubu na 
sídlisku Mládeže v Prievidzi. 

Pre účastníkov plesu je okrem občerstvenia pripravený aj kultúrny a spoločenský 
program. Do tanca hrá HS Necpalanka.  

Vstupenky v hodnote 25 € si môžete zakúpiť každú nedeľu od 19.1. do 16.2.2020 po 
predpoludňajších sv. omšiach v sakristii farského kostola.  
Kontakt:     mobil: 0905 951 854,                    e-mail: petras.milan@gmail.com. 


