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FARSKÉ OZNAMY – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – 07.06. 2020 
 Informácie o opatreniach pri slávení sv. omše počas doby pandémie platné od 3.6.2020                 

si môžete prečítať na nástenkách.  
 Počas mesiaca jún sa modlievame Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu pred sv. omšou po 

ruženci. 
 Dnes o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských predmetov 

a stretnutie Ružencového bratstva. 
 Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. 

Sv. omše budú vo farskom kostole o 6,00 hod., 12,00 hod. a 16,30 hod.  
V mariánskom kostole bude sv. omša o 17,00hod. 
Eucharistická procesia tento rok z dôvodu protipandemických opatrení nebude. 
Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní (alebo speve) hymnu Tantum ergo – Ctime túto sviatosť 
slávnu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

 Naša farnosť v spolupráci s farnosťou Prievidza-Zapotôčky pripravuje denný tábor pre deti od 
6 do 13 rokov v termíne 10.-14.8.2020. Bližšie informácie na prihláške. Prihlásiť sa môžete 
pomocou papierovej prihlášky, ktorú nájdete v sakristii kostola alebo online formulára 
na www.farapd.sk resp. www.zapotocky.sk. 

 Prvé sv. prijímanie v našej farnosti plánujeme 27.septembra 2020 o 9,00 hod. a o 11,00 hod. 
Krst detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a neboli ešte pokrstené,  
bude 5. septembra 2020 pri sv. omši o 16,30 hod. 

 Termín birmovky nám bol určený na 22. novembra 2020 o 10,30 hod.  
vo farskom kostole v PD – meste. 

 Pri východe z kostola si môžete zakúpiť júnové číslo farského časopisu Bartolomej. 
 

 Opätovne Vás prosíme, aby ste žobrajúcim v priestoroch kostolov nedávali žiadne peniaze. 
Nedávajte sa zneužívať ich citovým vydieraním a nepodporujte ich pri nákupe alkoholu 
a cigariet. Takisto im v priestoroch kostolov nedávajte jedlo, pretože tieto Vaše dary častokrát 
zostávajú v kostole a kostolníci ich musia následne upratovať. Finančne môžete prispieť na 
chod farskej charity, ktorá zabezpečuje pomoc týmto ľuďom. Takisto im môžete dať žetón, 
ktorý zakúpite v sakristii, za ktorý vo farskej charite títo ľudia dostanú jedlo a hmotnú pomoc. 
Ďakujeme, že rešpektujete túto prosbu. 
 

 Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 360,81,- €; Mariánsky kostol: 56,57,- €. Z úmyslov sv. omší:75,-  €.  
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
 
 
 
          Marek Sabol, farár 
 
 
 
 
 


