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FARSKÉ OZNAMY – DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – 02.01.2022 
 
 Vzhľadom na platné protipandemické opatrenia účasť na bohoslužbách momentálne je možná 

pre plne zaočkovaných a tých, ktorí prekonali Covid – 19 v uplynulých 180 dňoch. (Režim OP). 
Kapacita nášho farského kostola je 60 ľudí (1osoba na 15m2). 

 Vzhľadom na platné protipandemické opatrenia, diecézny biskup pre veriacich udeľuje všeobecný 
dišpenz od fyzickej účasti na bohoslužbách v nedeľu a prikázané sviatky. 

 Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb. 
 V štvrtok je prikázaný sviatok Zjavenie Pána. Sv. omše budú tak ako v nedeľu. 
 V tomto týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci.  

Spovedať budeme pred večernou sv. omšou od 15,00 hod. (okrem štvrtka).  
 V piatok od 15,00 hod. bude adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.   
 Chorých doma navštívime so sviatosťami v stredu (namiesto štvrtka) a piatok dopoludnia. 
 Od pondelka 20.12. je vzadu v kostole jedna pokladnička určená na zbierku Dobrej noviny. Keďže 

tento rok koledovanie nebude možné, ktorí chcete, môžete finančne prispieť na projekty Dobrej 
noviny. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary. 

 Zapisujeme úmysly sv. omší na rok 2022 na farskom úrade v úradných hodinách.  
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


