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FARSKÉ OZNAMY – 2. PÔSTNA NEDEĽA – 13.03.2022 
 
 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 bude katechéza pre birmovancov na fare po detskej sv. omši. 
 Počas pôstneho obdobia sa v stredu a piatok po večernej sv. omši vo farskom kostole budeme 

modliť krížovú cestu. V nedeľu je krížová cesta o 15,00 hod. v piaristickom kostole. 
 Diecézne centrum mládeže MAJÁK oznamuje, že dňa 9.4.2022 sa uskutoční diecézne stretnutie 

mládeže s diecéznym biskupom pod názvom „Kveťák“. Stretnutie sa uskutoční podľa aktuálnych 
protipandemických opatrení. Viac informácií nájdete na stránke: www.dcmmajak.sk 

 Národné stretnutie mládeže T22 sa bude konať 28.-31.7.2022 v Trenčíne.  
Komunikačný tím T22 oznamuje, že záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke:  
www.narodnestretnutiemladeze.sk/prihlasovanie/  
Registrovať sa môžu účastníci, dobrovoľníci, zdravotne ťažko postihnutí so sprievodom, aj celé 
skupiny. Na uvedenej stránke sú ďalšie podrobné informácie. 

 Komunita Emanuel organizuje podujatie Veľká noc s komunitou Emanuel. Ide o víkendové 
stretnutie (14-17. 4.2022) pre 100 mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov v Badíne pri Banskej 
Bystrici, kde majú možnosť zažiť chvíle ticha v meditácii, skupinky zdieľania, sviatosť zmierenia, 
slávenie Eucharistie, večer milosrdenstva ale predovšetkým oslávenie veľkonočného trojdnia. 
Viac informácii na: www.emanuel.sk/velkanoc 
 
Ekonomické oznamy:   
Jarná zbierka na charitu: 821,37,-€. 
Dnes je farská zbierka pre potreby našej farnosti, zvlášť na rekonštrukciu pastoračného centra. 
 
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 
 

Mesto Prievidza, Galéria Jabloň a občianske združenie BERKAT s ukrajinskou komunitou 
a aktívnymi občanmi vytvorili iniciatívu Prievidza pomáha Ukrajine, ktorá spolupracuje aj 
s Charitou - dom sv. Vincenta. Všetky informácie o tom, ako môžete pomôcť ľuďom 
utekajúcim pred vojnou finančne, materiálne alebo poskytnutím núdzového ubytovania 
v Prievidzi a okolí nájdete na stránke www.prievidza.sk. 

 


