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FARSKÉ OZNAMY – 18. CEZROČNÁ NEDEĽA – 01.08.2021 
 V dnešnú nedeľu o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských 

predmetov a stretnutie Ružencového bratstva. Po jeho skončení bude stretnutie lektorov v kostole. 
 V gréckokatolíckej farnosti sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi  je dnes, 1.8.2021,  odpustová slávnosť 

ku cti sv. Sedmopočetníkov. Všetci ste srdečne pozvaní. Program začne archijerejskou sv. liturgiou 
o 10,30 hod. v mariánskom kostole na cintoríne v Prievidzi, ktorej bude predsedať bratislavský 
eparchiálny biskup Mons. Peter Rusnák. Po sv. liturgii je plánovaný sprievod okolo chrámu s čítaním 
sv. Evanjelií a myrovaním. 

 Zajtra, 2.augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky "Porciunkuly". 
Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána 
(Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. 
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). Tieto odpustky možno 
získať aj vo františkánskych kostoloch. 

 Stretnutie členov Klubu priateľov misií sa uskutoční v utorok 3.8. 2021 vo farskom centre po večernej 
svätej omši. 

 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.  
 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. 

 Komunita Emanuel organizujeme už 26. rok stretnutie On je živý. Ide o víkendové stretnutie 
(10-12. 9.2021) pre 100 mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici, 
kde majú možnosť zažiť praktické workshopy, skupinky zdieľania, sviatosť zmierenia, slávenie 
Eucharistie, večer milosrdenstva ale aj  evanjelizáciu v Banskej Bystrici.  
Bližšie info na nástenke a na www.onjezivy.sk 

 V septembri príde na Slovensko pápež František. Je možnosť objednania autobusu na: 
1,  Utorok 14.9.2021 – Prešov – 19,-€ 
2,  Streda 15.9.2021 – Šaštín – 13,-€ 
Predbežní záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii. 
 
Ekonomické oznamy:   
 

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

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
 
               Marek Sabol, farár 
 


