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FARSKÉ OZNAMY – 31. CEZROČNÁ NEDEĽA – 01.11. 2020 
 
 Vzhľadom na platné proti epidemické opatrenia, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do 

odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 
 Počas nasledujúceho týždňa všetky náboženské aktivity pre verejnosť v našej farnosti sú 

zrušené. 
 V tomto prvopiatkovom týždni nebudeme navštevovať chorých, ktorých pravidelne 

navštevujeme v štvrtok a piatok. 
 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. 
 Úplné odpustky za zosnulých, ktoré možno bežne získať v dňoch od 1. do 8. 

novembra, môžu byť – tento rok – presunuté aj na ďalšie dni, a to až do konca 
novembra. Tieto dni (osem možných) si veriaci môžu ľubovoľne vybrať sami – 
a nemusia ani súvisle nasledovať za sebou. Nová možnosť súvisí so zaistením väčšej 
zdravotnej bezpečnosti veriacich. 
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať 
z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase 
pandémie, môžu získať úplné odpustky za zosnulých aj na diaľku. Treba, aby sa 
v duchu spojili so spoločenstvom Cirkvi, zriekli sa náklonnosti k akéhokoľvek hriechu 
a vzbudili si úmysel splniť, hneď ako sa to bude dať, tri ďalšie zvyčajné podmienky 
(sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom 
Pána Ježiša alebo Panny Márie sa zbožne pomodlili nejakú modlitbu za zosnulých. 

 Podmienka na získanie týchto milosti nájdete na informačných plagátoch na nástenkách. 
 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 
 
Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol:   ,- €; Mariánsky kostol:   ,-€, Z úmyslov sv. omší: ,-  €.  
Pre potreby farnosti môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu: 
 

SK 38 0200 0000 0038 0226 6955 
 
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
 
 
          Marek Sabol, farár 
 


