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FARSKÉ OZNAMY – PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA – 10.04.2022 
 V stredu sa po večernej sv. omši vo farskom kostole budeme modliť krížovú cestu.  
 Dnes od 15,00 - 18,00 hod. budeme viacerí kňazi spovedať vo farskom kostole,      

v kostole u piaristov i v kostole na Zapotôčkach. 
 Spovedná služba v našom kostole bude i v pondelok, utorok a stredu od 10.00 do 17.00. Od Zeleného 

štvrtka do Veľkonočného pondelka nespovedáme. 
 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. 

 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 alebo v našom farskom kostole. Pri soche svätej Terezky sú umiestnené označené krabice, 
kde môžete Vaše dary ukladať. Všetky informácie o akútnych potrebách a o tom ako môžete 
pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnou nájdete na stránke www.prievidzapomaha.sk. 

 Na Zelený štvrtok Pánovej večere bude v našom kostole jediná bohoslužba o 18,00hod. Po nej bude 
možnosť adorácie pred bohostánkom do 22,00hod.  
O 22,00hod bude v Mariánskom kostole krížová cesta.     

 Veľký piatok utrpenia a smrti Pána začneme v kostole sláviť liturgiou hodín (ranné chvály 
a posvätné čítanie) o 8,00hod.. Nasledovať bude pobožnosť krížovej cesty. Obrady Veľkého piatku 
sa začnú o 15,00hod.. Po nich bude nepretržitá poklona Sviatosti Oltárnej (pri „Božom hrobe“) do 
sobotného popoludnia. Prosíme, aby najmä nočné hodiny zaistili spoločenstvá.      
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, teda všetci od 14. roku nejeme 
mäsité pokrmy a ľudia vo veku 18 – 60 rokov sa dosýta najedia len raz cez deň. 

 Bielu sobotu začneme v kostole prežívať liturgiou hodín (ranné chvály a posvätné čítanie) 
o 8,00hod.. Modlitbou vešpier o 17,00 hod. zakončíme adoráciu pri „Božom hrobe“. Veľkonočná 
vigília sa začne po západe slnka o 20,00 hod. pri mariánskom stĺpe južne od kostola obradom svetla. 
Môžete si priniesť sviece.  

 Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Urobíme tak pri sv. 
omšiach o 7.30 a 9.00. Jedlá položte pred oltár. 

 Rozpis bohoslužieb v našom meste nájdete na samostatnom papieri vzadu v kostole.   
Ekonomické oznamy:   
Na budúcu nedeľu bude farská ofera 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 
Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať.     

Marek Sabol, farár 
 


