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FARSKÉ OZNAMY – 27. CEZROČNÁ NEDEĽA – 03.10.2021
 Dnes o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských predmetov
a stretnutie Ružencového bratstva.
 Birmovanci, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania, budú mať Katechézu na
budúcu nedeľu po detskej sv. omši (cca 11,30 hod.) vo fare.
 V sakristii si môžete zakúpiť nástenný kalendár na rok 2022 o Mariánskom kostole. Cena je 5,€. Výťažok z kalendára bude použitý na rekonštrukciu Mariánskeho kostola.
 Od pondelka 13.9. sme podľa Covid-automatu v oranžovej farbe. Sv. omše v týždni aj v nedeľu
o 7,30 hod., o 10,30 hod. a o 18,00 hod. budú slávené tak ako doteraz pre všetkých veriacich,
avšak v obmedzenom počte 100 ľudí vo vnútri kostola. Pri týchto sv. omšiach je potrebné robiť
zoznam účastníkov. Žiadame vás preto, aby ste si doma napísali lístok s menom a priezviskom
+ kontakt a vhodili ho pri príchode do oranžovej krabičky. Takto zabezpečíme vstup do kostola
bez zbytočného zdržiavania sa vypisovaním zoznamu v kostole.
 V nedeľu sv. omša o 9,00 h. bude pre plne zaočkovaných. Kapacita na tejto sv. omši je 600
ľudí. Treba mať so sebou potvrdenie o očkovaní. Na tejto sv. omši zoznam účastníkov zatiaľ
nebude potrebný.
 Od 1. 10. 2021 začína Farská katechéza pre žiakov 3. ročníka základných škôl, ktorá bude
spočívať v účasti na nedeľnej sv. omši o 10,30 hod., kde bude mať pán kaplán katechézu
v rámci homílie. Žiaci budú pripravovaní na vyučovaní NBV v jednotlivých školách svojimi
katechétmi. Prosíme rodičov, aby napomáhali v tejto úlohe katechétom a spolu s deťmi sa
pripravovali k tejto veľkej udalosti v ich rodinách, kedy ich dieťa pristúpi po prvýkrát
k Eucharistii.
 Dnes po detskej sv. omši bude stretnutie miništrantov vo fare.
 V utorok 5.10. po večernej svätej omši pozývame na stretnutie členov klubu priateľov misií do
farského centra.

 V mesiaci október Vás pozývame k modlitbe posvätného ruženca. V kostole sa modlíme
ruženec 45 minút pred sv. omšami o 12,00 hod. a o 16,30 hod.
 Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo farského časopisu Bartolomej.
 Od 1.10.2021 v čase od 19,00 – 7,00 hod. Charita sv. Vincenta de Paul v Prievidzi otvára denne
nízkoprahovú nocľaháreň pre bezprístrešných ľudí. Kto by chcel pomôcť so službou v tejto
nocľahárni, nech sa prihlási u p. Milana Petráša.
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

