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FARSKÉ OZNAMY – 6. CEZROČNÁ NEDEĽA – 16.02. 2020 
 Prosím tých, ktorí sa prihlásili na pútnicko–poznávací zájazd do Severných Čiech a Dolného 

Sliezska v dňoch 6. – 9.mája 2020, aby do konca februára v sakristii doplnili svoje osobné údaje 
a zaplatili poplatok 168,-€ (vrátane cestovného poistenia do zahraničia). 

 Takisto prosím tých, ktorí sa prihlásili na púť do Sv. Zeme, aby do konca februára odovzdali 
záväznú prihlášku a zaplatili zálohu. 

 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 na budúcu nedeľu 23.2.2020 o 15,00 hod. v priestoroch bývalého 
Roko Clubu na sídlisku Mládeže 

 V sobotu po večernej sv. omši budú v kostole modlitby za uzdravenie. 
 Na nástenkách nájdete informačné plagáty o aktivitách a možnostiach štúdia na piaristickej škole. 
 Počas pôstneho obdobia plánujeme v nedele popoludní putovať na kalvárie v blízkom okolí. 

22.3. 2020 – Banská Štiavnica, 29.3.2020 – Hliník nad Hronom.  
Záujemci sa môžu zapísať v sakristii farského kostola. 
 

 Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 445,61,- €; Mariánsky kostol: 83,61,- €. Z úmyslov sv. omší: 75,-  €.  
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 na 
budúcu 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 ešte v dnešný deň 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. 

 
 
 
 
 
 
 


