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FARSKÉ OZNAMY – 11. CEZROČNÁ NEDEĽA – 13.06.2021 
 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. 
 Tento víkend sme slávili 1. sv. prijímanie. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri príprave tejto 

slávnosti, pri príprave detí k prijatiu Eucharistie. Nech nám to pomáha k väčšej úcte 
a častejšiemu prijímaniu Ježiša Krista v Eucharistii. 

 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!!) 

 Na budúcu sobotu 19.6.2021 po rannej sv. omši bude vo farskom kostole spoločné veľké 
upratovanie. Prosím všetkých, ktorí majú čas a chuť pomôcť, aby sa zapojili a pomohli pri 
údržbe Božieho príbytku. Vopred Vám ďakujem za pomoc a obetu. 

 Stredoškoláci a záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania, sa môžu do nedele 29.augusta 2021 
prihlásiť na prípravu k tejto sviatosti v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.    

 Taktiež ponúkame prípravu pre dospelých, ktorí ešte neboli pokrstení, alebo neprijali 
Eucharistiu, či sviatosť birmovania. Môžu sa hlásiť na farskom úrade. Na prvé stretnutie ich 
pozveme osobne telefonicky. 

 Srdečne Vás aj tento rok pozývame na Farský letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch 4. – 
9. júla v Lazoch pod Makytou.  
(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  

 Ak by chcel niekto prispieť deťom na pobytový farský tábor, či už hmotnými vecami (ovocie, 
sladkosti, hračky, kancelárske potreby...) alebo finančne, môže sa ozvať na 
farapd.tabor@gmail.com 
 
Ekonomické oznamy:   
Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti,  
zvlášť na rekonštrukciu farského pastoračného centra vo fare. 
 

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 

 
 
 
 
 


