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FARSKÉ OZNAMY – ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – 23.05.2021 
 Vzhľadom na platné proti epidemické opatrenia, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do 

odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 
 Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého končí veľkonočné obdobie a pokračuje 8. týždeň 

obdobia cez rok. Od zajtra sa opäť modlíme modlitbu Anjel Pána namiesto Raduj sa nebies... 
 Počas mesiaca máj sa modlievame Litánie loretánske pred sv. omšou po ruženci. 
 Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude v dňoch 12. a 13.júna 2021 o 9,00 

a 11,00 hod. Birmovka bude 30. mája 2021 o 10,30 hod. v kostole na Zapotôčkách. 
 Srdečne Vás aj tento rok pozývame na Farský letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch 

4. – 9. júla, v prípade pobytového tábora v Lazoch pod Makytou, alebo (5. – 9. júla, 
v prípade denného tábora – podľa epidemiologickej situácie! ). Deti sa môžu tešiť na 
množstvo zážitkov, dobrú zábavu a veselých animátorov. V duchu témy tábora, ktorou je 
Odvaha, buďte aj Vy odvážni a nechajte deti s nami prekonávať rôzne výzvy a užiť si týždeň 
plný nových skúseností! (Predbežné zapísanie je možné v sakristii.) kontakt: 
farapd.tabor@gmail.com 

 Naša farnosť v spolupráci s farnosťou Prievidza-Zapotôčky pripravuje denný tábor pre deti od 
6 do 13 rokov v termíne 9. – 13. 8. 2021. Bližšie informácie na prihláške. Prihlásiť sa môžete 
pomocou papierovej prihlášky v sakristii kostola alebo na stránke farnosti alebo pomocou 
online formulára na www.farapd.sk  

 Prosíme obetavých veriacich, ktorí by boli ochotní pomáhať pri upratovaní nášho kostola, aby 
sa prihlásili u našich kostolníkov v sakristii. Vopred Vám ďakujeme za Vašu ochotu a pomoc. 

 Vzhľadom k tomu, že núdzový stav skončil 15. 5. 2021, k tomuto dátumu bola ukončená aj 
prevádzka nocľahárne v našej Charite. Nocľaháreň sprístupníme znovu od 01. 10. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre potreby farnosti môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu: 
SK 38 0200 0000 0038 0226 6955 

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 
 
 
 
 

 


