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FARSKÉ OZNAMY – 7. CEZROČNÁ NEDEĽA – 23.02. 2020 
 V stredu je deň pokánia v celej Cirkvi. Je to aj deň prísneho pôstu. Zdržiavanie sa mäsitého 

pokrmu (od 14 rokov) v tento deň nemožno nahradiť iným skutkom pokánia, výnimkou sú len 
zdravotné problémy. Dospelí (od 18 rokov) sa najedia dosýta len raz cez deň, pričom možno 
prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Pri všetkých sv. omšiach bude značenie 
popolom.  Sv. omša bude aj ráno o 6,00 hod. 

 Počas pôstneho obdobia sa v stredu a piatok o 15.45 vo farskom kostole modlime krížovú 
cestu. Výnimkou sú prvé piatky, kedy je adorácia.  
Na kalvárii v Solke, farnosť Nitrianske Pravno, býva krížová cesta vo štvrtok predpoludním. 
Autobus odchádza o 7.35 z autobusovej stanice.   

 Slovenská katolícka charita ponúka Pôstnu krabičku pre Afriku. Prostredníctvom projektu 
pomôžete chudobným rodinám a deťom v Rwande a Ugande. Krabičky s inštrukciou sú pri 
východoch z kostola. 

 Zapojiť sa môžete aj do projektu Podeľme sa!, ktorý organizuje Katolícke hnutie žien 
Slovenska. Bližšie informácie sú na nástenkách.  

 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). 

 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. Cena je 95,-€. 
Záujemci sa môžu zapísať v sakristii. 

 Detský maškarný ples je v dnešnú nedeľu 23.2.2020 od 15,00 hod. v priestoroch bývalého Roko 
Clubu. Všetky deti sú pozvané. Vstup v maskách. Rodičov prosíme o pripravenie zopár 
koláčikov. 

 Na budúcu nedeľu o 14.30 bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských 
predmetov a stretnutie Ružencového bratstva. 

 Na budúcu nedeľu o 15,00 hod. bude stretnutie miništrantov vo fare. 
 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. 

 Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii a priebehu Farského plesu. 
Takisto ďakujem sponzorom pri príprave tejto farskej akcie. 
 

 Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 408,87,- €; Mariánsky kostol: 77,33,- €. Z úmyslov sv. omší: 85,-  €.  
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
Na budúcu nedeľu sa pripojíme k celoslovenskej zbierke na charitu. Peniaze vyzbierané v našej 
farnosti (v celom dekanáte) sa použijú na chod našej farskej charity, domu sv. Vincenta na 
Košovskej ceste. 
 
 
          Marek Sabol, farár 

 


