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FARSKÉ OZNAMY – 32. CEZROČNÁ NEDEĽA – 08.11. 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. 
 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. 
 Možnosť sv. spovede a sv. prijímania vo farskom kostole od nedele do piatku čase         

16,00 hod. – 17,00 hod. 
 V tomto mesiaci november máme možnosť získať plnomocné odpustky pre duše 

v očistci. Podmienky na získanie týchto milosti nájdete na informačných plagátoch na 
nástenkách. 

 Na farskej webovej stránke nájdete nové číslo farského časopisu Bartolomej 
v elektronickej podobe. 

 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:   ,- €; Mariánsky kostol:   ,-€, Z úmyslov sv. omší:130 ,-  €.  
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 
 


