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FARSKÉ OZNAMY – 2. PÔSTNA NEDEĽA – 08.03. 2020 
 V pondelok a utorok v tomto týždni pokračuje príprava detí na prvé sväté prijímanie. Začiatok 

stretnutia je po sv. omši, cca 17,15 hod. V pondelok je prvá skupina (ZŠ Mariánska                    
a S. Chalupku) a v utorok druhá skupina (školy Energetikov, Rastislavova a Malonecpalská). 

 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.  

 V utorok 10.3.2020 o 17,30 hod. v kostole u Piaristov bude večeradlo s otcom Jaroslavom 
Střižom a následne sv. omša. 

 Na budúcu nedeľu 15.3.2020 v kostole po detskej sv. omši (cca 11,15 hod) bude stretnutie 
rodičov prvoprijímajúcich detí. 

 Naša farnosť počas letných prázdnin okrem detského tábora (v termíne od 13. - 18.7. 2020) 
organizuje spolu s farnosťou Prievidza - Zapotôčky denný detský tábor. Bude sa konať 
v dňoch 10. - 14.8.2020. Prihlasovanie bude možné od 1.5.2020 až do vyčerpania kapacity, 
elektronicky alebo v sakristii farského kostola. Cena je predbežne 5,-€/deň. 

 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: 329,50,- €; Mariánsky kostol: 139,12,- €. Z úmyslov sv. omší:100,-  €.  
Zbierka na charitu: 840,87,-€ 
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
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          Marek Sabol, farár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


