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FARSKÉ OZNAMY – 29. CEZROČNÁ NEDEĽA – 18.10. 2020 
 
 Dnes je misijná nedeľa.  
 Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 

6 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od 
fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 

 Informácie o opatreniach pri slávení sv. omše počas doby pandémie platné od 1.10.2020                 
si môžete prečítať na nástenkách. 

 Počas nasledujúceho týždňa všetky náboženské aktivity pre verejnosť v našej farnosti sú 
zrušené. 

 Úmysly sv. omší budú súkromne odslúžené v daný deň a čas. Milodar môžu veriaci 
vhodiť v obálke do poštovej schránky na farskom úrade. 

 Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov 
bohoslužieb. 

 V mesiaci október Vás povzbudzujeme k modlitbe posvätného ruženca.  
 Na budúci víkend, v noci zo soboty na nedeľu, sa mení čas.  

Hodiny sa posunú o jednu hodinu dozadu. 
 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.  
Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí by chceli počas víkendov pripraviť jedlo pre 
bezdomovcov, aby sa prihlásili u p. Milana Petráša alebo zaevidovali sa na našej 
internetovej stránke www.farapd.sk 
 

 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: 347,83,- €; Mariánsky kostol: 74,33,-€, Z úmyslov sv. omší: 80,-  €.  
Farská zbierka určená na rekonštrukciu farskej budovy: 584,99,- €. 
Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev 
na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou 
a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás 
o podporu  misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk.  
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
 
 
          Marek Sabol, farár 


