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FARSKÉ OZNAMY – 34. CEZROČNÁ NEDEĽA – 21.11.2021 
 Dnes po sv. omšiach bude pobožnosť s obnovením zasvätenia ľudského pokolenia Srdcu Ježišovmu. 
 Dnes po detskej sv. omši budú mať birmovanci katechézu vo fare. (cca. 11,30). 
 Na budúcu nedeľu na začiatku sv. omší bude požehnanie adventných vencov, ktoré si môžete priniesť 

pred oltár na požehnanie. 
 V tomto mesiaci november máme možnosť získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. 

Podmienky na získanie týchto milosti nájdete na informačných plagátoch na nástenkách. 
 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 22.11. sme podľa Covid – automatu v čiernej farbe.  

Sv. omše: pondelok – nedeľa v režime OP (Očkovaní a po prekonaní Covidu). 
Maximálny počet v interiéri je 50 osôb.      
Pri všetkých sv. omšiach je potrebné robiť zoznam účastníkov. Žiadame vás preto, aby ste si doma 
napísali lístok s menom, priezviskom a telefónnym kontaktom a vhodili ho pri príchode do 
pripravenej krabičky. Takto zabezpečíme vstup do kostola bez zbytočného zdržiavania sa 
vypisovaním zoznamu v kostole.  

 Pri vstupe do kostola je potrebné mať so sebou potvrdenie o očkovaní resp. prekonaní Covidu. 
V interiéri je povinný respirátor! 

 Vzhľadom na platné protiepidemiologické opatrenia, diecézny biskup pre veriacich v čiernej farbe 
covid automatu udeľuje všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na bohoslužbách v nedeľu 
a prikázané sviatky. 

 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. 

 Od 25.11. – 27.11.2021 sa koná v hypermarkete Tesco potravinová zbierka. Vyzbierané potraviny 
a hygienické potreby budú použité v našej prievidzskej Charite - dome sv. Vincenta.  
Prosíme všetkých ľudí dobrej vôle, aby svojimi nákupmi túto zbierku podporili. Vopred Vám 
ďakujeme za Vašu pomoc. 
 
 
Ekonomické oznamy:   
Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.  
 
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 
 
 


