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FARSKÉ OZNAMY – 5. CEZROČNÁ NEDEĽA – 09.02. 2020 
 V utorok je 28. svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti budeme pri večernej sv. omši 

vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Prijať ju môžu tí, ktorí dosiahli vek 60 rokov, 
a z mladších tí, ktorí sú vážne nemocní alebo sú pred operáciou a majú svoju (telesnú či 
duševnú) chorobu diagnostikovanú. Prosíme, aby ste odovzdali túto informáciu všetkým, 
ktorých sa môže týkať, prípadne pomohli chorým dostať sa na túto bohoslužbu. 

 Vo štvrtok sv. omšou o 10,00 hod. začnú v Chrenovci-Brusne kňazské rekolekcie dekanátu 
Prievidza.  

 Farnosť Prievidza–mesto v spolupráci s farnosťou Prievidza–Veľká Lehôtka organizuje 
v dňoch 6. – 9.mája 2020 pútnicko–poznávací zájazd do Severných Čiech a Dolného Sliezska 
Prosím tých, ktorí sa prihlásili na tento zájazd, aby do konca februára v sakristii doplnili svoje 
osobné údaje a zaplatili poplatok 168,-€ (vrátane cestovného poistenia do zahraničia). 

 Naša farnosť počas letných prázdnin organizuje detský kresťanský tábor, ktorý bude v dňoch 
13. – 18. júla 2020 na Králikoch pri B. Bystrici, v zariadení Chata Mária.  
Záujemci sa môžu zapísať v sakristii. 

 Detský maškarný ples bude 23.2.2020 o 15,00 hod. v priestoroch bývalého Roko Clubu. 
 V rámci Národného týždňa manželstva  (10. – 16.2.2020) Vás pozývame  na budúcu sobotu   

15. februára 2020 do Farského kostola sv. Bartolomeja v Pd – meste, kde o 15,30 hod. bude 
prednáška: „Sľubujem, že Ti budem verný/á...“ O 16,30 hod. bude sv. omša s obnovou 
manželského sľubu a po nej koncert gospelovej skupiny KRIŽIACI. 

 V sobotu po večernej sv. omši v kostole modlitby za uzdravenie nebudú, pretože je gospelový 
koncert . Modlitby za uzdravenie budú o týždeň neskôr, teda 22. februára. 

 Na nástenkách nájdete informačné plagáty o aktivitách a možnostiach štúdia na piaristickej škole. 
 Ekonomické oznamy:   

Zvonček: Farský kostol: 457,99,- €; Mariánsky kostol: 62,11,- €. Z úmyslov sv. omší: 105,-  €.  
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 do 16.2.2020 po 
predpoludňajších sv. omšiach v sakristii farského kostola.  
Kontakt:     mobil: 0905 951 854,                    e-mail: petras.milan@gmail.com. 

Zároveň Vás prosíme o sponzorské dary na ceny do tomboly.  
Vopred Vám za Vašu pomoc a obetu ďakujeme. 

 


