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FARSKÉ OZNAMY – 19. CEZROČNÁ NEDEĽA – 08.08.2021 
 Na budúci víkend bude tradičná Prievidzská mariánska púť. Ako zvyčajne začneme 

večerným sobotným programom: modlitbou vešpier vo farskom kostole o 16,30 hod.. 
Nasledovať bude procesia do Mariánskeho kostola, posvätný ruženec a sv. omša o 18,00 hod.. 
O 19,15 hod. sa bratia gréckokatolíci v kostole pomodlia Akatist k presvätej Bohorodičke. 
Od 20,00 – 20,30 hod. bude  tichá adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, a následne bude adorácia 
moderovaná. 

 V nedeľu predpoludním sv. omša vo farskom kostole bude o 7,30 hod..  
 O 7,30 hod. bude v Mariánskom kostole Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Program vyvrcholí 

slávnostnou bohoslužbou o 10,00 hod.. Hlavným celebrantom bude vdp. Wieslaw Krzyszycha, 
MS, farár Považská Bystrica – Rozkvet. 

 Počas sobotného večerného a nedeľného dopoludňajšieho programu bude možné pristúpiť 
k sviatosti zmierenia.  

 Zbierka počas mariánskej púte bude použitá na rekonštrukciu farskej budovy a Mariánskeho 
kostola. 

 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 

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 
 
 
 
 
 


