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FARSKÉ OZNAMY – 6. CEZROČNÁ NEDEĽA – 14.02.2021 
 

 Vzhľadom na platné proti epidemické opatrenia, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do 
odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 

 Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov 
bohoslužieb. 

 Účasť na bohoslužbách nie je možná. Tento zákaz platí až do odvolania. 
Úmysly sv. omší budú kňazmi súkromne odslúžené v daný deň.  
Milodar môžu veriaci vhodiť v obálke do poštovej schránky na farskom úrade. 

 V stredu je Popolcová streda. Je to deň pokánia v celej Cirkvi a aj deň prísneho pôstu. 
Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14 rokov) v tento deň nemožno nahradiť iným skutkom 
pokánia, výnimkou sú len zdravotné problémy. Dospelí (od 18 rokov) sa najedia dosýta len raz 
cez deň, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.  
 

 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.  
Charita momentálne neprijíma žiadne oblečenie. 
 
 
Ekonomické oznamy:   
Zvonček: Farský kostol:  ,- €; Mariánsky kostol: ,-€,  
Z úmyslov sv. omší a milodary veriacich: 50,-  €.  
 
Pre potreby farnosti môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu: 

SK 38 0200 0000 0038 0226 6955 
 

Na budúcu nedeľu sa pripojíme k celoslovenskej zbierke na charitu. 
Na chod našej farskej charity môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu: 
    SK70 1100 0000 0029 2885 1485 
  
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
 
 
          Marek Sabol, farár 
 
 
 
Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 
2021. Tento 14. ročník bude veľmi špecifický - po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube 
kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre 
jednotlivcov. Medzi vrcholy púte patrí streamovaná sv. omša, ktorú bude v Bazilike 
Sedembolestnej Panny Márie celebrovať otec biskup Jozef Haľko. Viac sa dozviete na stránke 
www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás! 
 
 


