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FARSKÉ OZNAMY – 13. CEZROČNÁ NEDEĽA – 27.06.2021 
 Na základe rozhodnutia KBS všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných 

bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Teda každého 
kresťana – katolíka od 7-ého roku života viaže účasť na celej sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok. 

 V utorok máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú vo farskom 
kostole o 6,00 hod., 12,00 hod. a 16,30 hod. V mariánskom kostole bude sv. omša o 17,00 hod. 

 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. 

 Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10,30 hod. bude poďakovanie na konci školského roka, Te Deum. 
 Na budúcu nedeľu o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie 

náboženských predmetov a stretnutie Ružencového bratstva. 
 V tomto týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pred večernou                 

sv. omšou od pondelka do štvrtka od 15,00 hod., a v piatok od 14,00 hod. 
 Vo štvrtok a piatok bude sv. omša aj ráno o 6,00 hod.  
 Chorých doma navštívime so sviatosťami vo štvrtok a piatok dopoludnia. 
 Vo štvrtok od 15,00 hod. bude adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.  
 V piatok začína adorácia od 14,00 hod.  
 Srdečne Vás aj tento rok pozývame na Farský letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch 4. – 

9. júla v Lazoch pod Makytou. 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 na pobytový farský tábor, či už hmotnými vecami (ovocie, sladkosti, 
hračky, kancelárske potreby...) alebo finančne, môže sa ozvať na farapd.tabor@gmail.com 

 Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec menoval od 1. júla 2021 dp. kaplána Dominika Kučeru 
za kaplána vo farnosti Banská Štiavnica. S pánom kaplánom sa rozlúčime v dnešnú nedeľu pri sv. 
omši o 10,30 hod. Súčasne od 1. júla 2021 diecézny biskup menoval za kaplána do farnosti PD – 
mesto novokňaza Pavla Škovránka. Nového p. kaplána privítame v stredu pri večernej sv. omši 
o 16,30. Obom kaplánom vyprosujeme hojnosť Božích milostí a darov Ducha Svätého. 
Ekonomické oznamy:   
Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (Halier sv. Petra). 
 

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 
 


