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FARSKÉ OZNAMY – 1. PÔSTNU NEDEĽA – 01.03. 2020 
 Počas pôstneho obdobia sa v stredu a piatok o 15.45 hod. 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.  

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

 Dnes o 15,00 hod. bude stretnutie miništrantov vo fare. 
 V týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od pondelka do štvrtka od 15.00 hod., 

v piatok od 14.00 hod. 
 Vo štvrtok a piatok bude sv. omša aj ráno o 6,00 hod.  
 Chorých navštívime so sviatosťami doma vo štvrtok a piatok dopoludnia. 
 Vo štvrtok od 15.00 hod. bude adorácia. V piatok začína adorácia od 14.00 hod.  
 V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a na 

sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.  
 V nedeľu 15.3.2020 po detskej sv. omši (cca 11,15 hod) bude stretnutie rodičov 

prvoprijímajúcich detí. 
 Občianske združenie Lepšie ja, v spolupráci s farnosťou mesta Prievidza, organizuje Zamyslenie 

nad Sv. Písmom, ktoré sa bude uskutočňovať každý štvrtok pred prvým piatkom. Prvé stretnutie sa 
uskutoční 3.3.2020 o 19 hod. v priestoroch občianskeho združenia na ulici Mišíka 19/A . 
Nie je potrebná registrácia vopred. Všetci ste srdečne pozvaní. 

 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. 

 Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii a priebehu Detského 
maškarného plesu minulú nedeľu. Takisto ďakujem sponzorom pri príprave tejto farskej akcie. 
 

 Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 417,90,- €; Mariánsky kostol: 82,49,- €. Z úmyslov sv. omší: 88,-  €.  
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
Dnes sa pripájame 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 

 
 
 


