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FARSKÉ OZNAMY – 10. CEZROČNÁ NEDEĽA – 06.06.2021 
 Vzhľadom na platné proti epidemické opatrenia, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do 

odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 
 Počas mesiaca jún sa modlievame Litánie k Božskému Srdcu pred sv. omšou po ruženci. 
 Dnes o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských predmetov 

a stretnutie Ružencového bratstva. 
 V piatok, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, máme možnosť získať za obvyklých 

podmienok úplné odpustky pri modlitbe Najmilší Ježišu. 
 Slávnosť 1.sv. prijímania bude takto: 

Omša 1. sv. prijímania:  
Sobota, 12.6.2021 –     9,00 hod.- Mariánska 
                     11,00 hod. - S. Chalupku 
Nedeľa, 13.6.2021 –     9,00 hod.- Rastislavova  
                     11,00 hod.- Malonecpalská + Energetikov  
Spoveď prvoprijímajúcich detí a ich príbuzných 
Piatok, 11.6.2021 –    17,15 hod.- Mariánska  
                                    18,00 hod. – S. Chalupku  
Sobota, 12.6.2021 –  17,15 hod.- Rastislavová 
                                   18,00 hod.- Malonecpalská + Energetikov 
Nácvik detí na 1.sv.prijímanie 
Štvrtok, 10.6.2021 –   17, 15 hod.- Mariánska  
                                    18,00 hod. – S. Chalupku 
Sobota, 12.6.2021 –   17,15 hod.- Malonecpalská + Energetikov 

                                      18,00 hod.- Rastislavová 
 V pondelok 14. júna 2021 od 16,00 do 18,00 hod. môžu prvoprijímajúce deti 

v Pastoračnom centre na fare vrátiť rovnošatu.  (šaty, venček resp. šnúrku!!) 
 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! ).  
(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. Prihlásiť sa môžete pomocou papierovej prihlášky v 
sakristii kostola alebo na stránke farnosti pomocou online formulára na www.farapd.sk  
 
Ekonomické oznamy:   
 

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 

 
 


