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FARSKÉ OZNAMY – 17. CEZROČNÁ NEDEĽA – 26.07. 2020 
 Informácie o opatreniach pri slávení sv. omše počas doby pandémie platné od 10.6.2020 si môžete 

prečítať na nástenkách.  
 KBS rozhodla o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a 

sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Teda každého kresťana – katolíka od 7-ého roku života 
viaže účasť na celej sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok. 
Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva v platnosti dovolenie prijímať na ruku, o ktorom 
biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života. 

 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. 

 V gréckokatolíckej farnosti sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi  v dnešnú nedeľu 26. júla 2020  je 
odpustová slávnosť ku cti sv. Sedmopočetníkov. Všetci ste srdečne pozvaní. 
Program začne archijerejskou sv. liturgiou o 10:30 hod. v mariánskom kostole na cintoríne 
v Prievidzi, ktorej bude predsedať bratislavský eparchiálny biskup Mons. Peter Rusnák. 
Po sv. liturgii je plánovaný sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií a myrovaním. 

 Modlitebné Rádio Mária začne 15. augusta vysielať aj cez digitálne rádio DAB.  
Môžete nás naďalej počúvať cez mobilné aplikácie aj na www.radiomaria.sk.  
Viac informácií a kontakt nájdete na výveske kostola. 

 Na budúcu nedeľu o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie 
náboženských predmetov a stretnutie Ružencového bratstva. Po jeho skončení bude stretnutie 
lektorov v kostole  

 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky 
"Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola 
spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba 
splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče 
náš, Zdravas a Sláva). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch. 

 Zapisujeme úmysly na sv. omše. 
 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: 267,51,- €; Mariánsky kostol: 93,76,- €. Z úmyslov sv. omší: 70,-  €.  
Farská zbierka z minulej nedele, ktorú použijeme na rekonštrukciu farskej budovy:1.335,29,-€. 
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
 
 
          Marek Sabol, farár 
 
 


