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FARSKÉ OZNAMY – 5. PÔSTNA NEDEĽA – 03.04.2022 
 Od soboty 26.2.2022 je účasť na bohoslužbách možná pre všetkých bez rozdielu. Režim Základ. 
 Dnes bude katechéza pre birmovancov na fare po detskej sv. omši. 
 Dnes bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí po detskej sv. omši. 
 Dnes 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 nedeľu je krížová cesta o 15,00 hod. v piaristickom kostole. 
 Chorých, ktorých nenavštevujeme na prvé piatky, navštívime so sviatosťami vo štvrtok 7.4.2022 dopoludnia. 

Prosím, aby ste nám ich nahlásili v sakristii farského kostola alebo v kancelárii na fare. 
 Na budúcu nedeľu od 15,00 - 18,00 hod. budeme viacerí kňazi spovedať vo farskom kostole,     v kostole 

u piaristov i v kostole na Zapotôčkach.   
 Aj tento rok pripravujeme pobytový tábor pre deti vo veku od 6 do 13 rokov. Uskutoční sa v Kostoľanoch pod 

Tribečom v dátume od 17. do 23. júla. Deti môžete prihlasovať na webovej stránke https://tabor.farapd.sk/. Cena 
tábora je 130 eur. 

 Milí mladí, srdečne vás pozývame na stretnutie mladých s otcom biskupom, ktoré sa uskutoční 9.4.2022, v 
priestoroch KGŠM v Banskej Bystrici. Môžete sa tešiť na zaujímavý program, hostí ako otec Ján Buc, manželov 
Slavkovských, Martina Kociana, či kapucína Lukáša Mikovíniho. 
Je potrebné sa vopred registrovať na stránke www.dcmmajak.sk, najneskôr do 4.4.2022. Veková hranica je 14-30 
rokov. Pre ostatné info navštívte web alebo FB stránku DCM Majak.   

 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/  

 Stále je možné podporiť iniciatívu Prievidza pomáha Ukrajine, ktorá spolupracuje aj s Charitou - dom sv. 
Vincenta. Naďalej sú vítané okrem finančnej podpory i hmotné dary vo forme trvanlivých potravín a 
hygienických potrieb - tie sú priebežne poskytované ľuďom z Ukrajiny, ktorým v našom regióne pomáhame. 
Zbiera sa aj zdravotnícky materiál, obväzy, škrtidlá, olej a cestoviny, ktoré občianske združenie Berkat doručí 
priamo na Ukrajinu. Hmotné dary je možné odovzdať v Galérii Jabloň. Všetky informácie o akútnych potrebách 
a o tom ako môžete pomôcť ľuďom utekajucim pred vojnou nájdete na stránke www.prievidzapomaha.sk. 

 Klub priateľov misií naďalej pokračuje v zbierke materiálnej pomoci pre Ukrajincov. V súčasnosti sú najviac 
potrebné najmä:  
- trvanlivé potraviny(muka, ryža, olej, strukoviny, konzervy, hotové polievky, sušené mlieko pre dojčatá) 
- hygienické potreby (plienky, mydlá, šampóny)  - ale tiež aj deky, obliečky, paplóny, sviečky, a pod.  
Pri soche svätej Terezky sú umiestnené označené krabice, kde môžete Vaše dary ukladať.  
Za každú vašu pomoc vám srdečne ďakujeme! 

 Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo farského časopisu Bartolomej, ktoré je venované téma Veľké 
veci. 
 
Ekonomické oznamy:   
Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom, hlavne pre utečencov z Ukrajiny 
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 
 

 


