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FARSKÉ OZNAMY – 8. CEZROČNÁ NEDEĽA – 27.02.2022 
 
 Od soboty 26.2.2022 je účasť na bohoslužbách možná pre všetkých bez rozdielu. Režim Základ. 
 Zlepšenie situácie a vypnutie núdzového stavu vedie k tomu, že diecézny biskup zrušil dišpenz od 

povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.  
Tento dišpenz je zrušený od Prvej pôstnej nedele (6.3.2022). 

 Dnes po detskej sv. omši bude katechéza birmovancov na fare. (cca.11,30 hod.) 
 V stredu je Popolcová streda. Je to deň pokánia v celej Cirkvi a aj deň prísneho pôstu. Zdržiavanie 

sa mäsitého pokrmu (od 14 rokov) v tento deň nemožno nahradiť iným skutkom pokánia, výnimkou 
sú len zdravotné problémy. Dospelí (od 18 rokov) sa najedia dosýta len raz cez deň, pričom možno 
prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.  

 Svätý Otec František vyhlásil 2. marec, Popolcovú stredu, za deň pôstu a modlitby za mier. Prosíme, 
pridajme sa k jeho výzve.  

 V utorok 1.3.2022 po večernej sv. omši bude v Pastoračnom centre na fare stretnutie členov Klubu 
priateľov misii. 

 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. 

 V stredu, 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. a v piatok od 14,00 hod. bude adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.   
 Na budúcu nedeľu o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských 

predmetov a stretnutie Ružencového bratstva.  
 Počas pôstneho obdobia sa v stredu a piatok po večernej sv. omši vo farskom kostole budeme 

modliť krížovú cestu.  
 V prvý štvrtok v mesiaci býva krížová cesta na kalvárii v Solke, farnosť Nitrianske Pravno. Autobus 

odchádza o 7,35 hod. z autobusovej stanice, nástupište č. 12   
 
Ekonomické oznamy:   
Na budúcu nedeľu bude jarná 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 
Podporiť farskú charitu môžete aj poukázaním 2% z Vašich daní.  
Tlačivo na poukázanie nájdete vzadu na stolíku. 
  
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať. 
 
           

 
Marek Sabol, farár 
 


