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FARSKÉ OZNAMY – 27. CEZROČNÁ NEDEĽA – 04.10. 2020 
 Dnešná prvonedeľná pobožnosť je z dôvodu pandemických opatrení zrušená! 
 Minulý víkend sme slávili 1. sv. prijímanie. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri 

príprave tejto slávnosti, pri príprave detí k prijatiu Eucharistie. Nech nám to pomáha 
k väčšej úcte a častejšiemu prijímaniu Ježiša Krista v Eucharistii. 

 V mesiaci október Vás pozývame k modlitbe posvätného ruženca. V kostole sa 
modlíme ruženec 45 minút pred sv. omšami o 12,00 hod. a o 16,30 hod. 

 Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo farského časopisu Bartolomej. 
 Od 1.10.2020 v čase od 19,00 – 7,00 hod. Charita sv. Vincenta de Paul v Prievidzi otvára 

denne nízkoprahovú nocľaháreň pre bezprístrešných ľudí. Kto by chcel pomôcť so 
službou v tejto nocľahárni, nech sa prihlási u p. Milana Petráša. 
Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí by chceli počas víkendov pripraviť jedlo pre 
bezdomovcov, aby sa prihlásili takisto u p. Milana Petráša alebo zaevidovali sa na našej 
internetovej stránke www.farapd.sk 

 
Aktuálne vyhlásenie KBS: 

„Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 
50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz 
od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac 
ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po 
operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu 
uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. 

Duchovní pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj 
obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba 
urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Podľa miestnych 
okolností nech kňazi zorganizujú dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad 
prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom. Svedomito 
tiež dodržme v podstate už známe pravidlá. 

Kňazov zároveň prosíme, aby v jednotlivých farnostiach ocenili podporu a modlitby 
veriacich, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať. Pozvime 
ich, nech ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší 
koniec koronakrízy. S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo 
vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme 
príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a 
Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!“ 

S modlitbou na vás pamätajú a žehnajú vám biskupi Slovenska. 
 
Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol: 495,6,- €; Mariánsky kostol: 83,41,-€, Z úmyslov sv. omší: 50,-  €.  
Na budúcu nedeľu bude farská zbierka určená na rekonštrukciu farskej budovy. 
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
          Marek Sabol, farár 


