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FARSKÉ OZNAMY – 18. CEZROČNÁ NEDEĽA – 02.08. 2020 
 Informácie o opatreniach pri slávení sv. omše počas doby pandémie platné od 10.6.2020 si môžete 

prečítať na nástenkách.  
 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. 

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

 Dnes, 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. 

 V utorok 4. 8. po večernej svätej omši sa uskutoční stretnutie členov Klubu priateľov misii. 
 V tomto týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pred večernou                 

sv. omšou od pondelka do štvrtka od 15,00 hod., a v piatok od 14,00 hod. 
 Vo štvrtok a piatok bude sv. omša aj ráno o 6,00 hod.  
 Chorých doma navštívime so sviatosťami vo štvrtok a piatok dopoludnia. 
 Vo štvrtok od 15,00 hod. bude adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.  

V piatok začína adorácia od 14,00 hod.  
 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: 470,91,- €; Mariánsky kostol: 83,44,- €. Z úmyslov sv. omší: 100,-  €.  
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
 
 
          Marek Sabol, farár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


