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FARSKÉ OZNAMY – 15. CEZROČNÁ NEDEĽA – 11.07.2021 
 Na základe rozhodnutia KBS všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných 

bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratil 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. 

 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. 

 Farnosť Nitrianske Pravno Vás srdečne pozýva na tradičnú Púť k Panne Márii Karmelskej, 
ktorá bude v dňoch 17. – 18. júla 2021  Nitrianskom Pravne. Bližšie info na nástenke. 

 V uplynulom týždni sme realizovali detský kresťanský tábor. Ďakujem všetkým organizátorom 
a animátorom, takisto sponzorom, ktorí na tomto diele nezištne pracovali pre dobro Cirkvi 
a našej farnosti. Nech Boh odmení a požehná ich obetu. 

 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 detský 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


