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FARSKÉ OZNAMY – 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 01.05.2022 
 Počas celého Veľkonočného obdobia (do Turíc) sa namiesto Anjel Pána modlime Raduj sa, nebies 

Kráľovná. 
 Dnes o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských predmetov 

a stretnutie Ružencového bratstva.  
 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 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. 
 Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania.   
 Na budúcu nedeľu bude okrem zvyčajných sv. omší aj „hodová slávnosť“ v Necpaloch. Slávnostná 

sv. omša sa začne o 11,00 hod. pred kaplnkou. Pozývame vás i na procesiu, ktorá pôjde o 10,40 hod. 
od kríža „pri Rajčuli“ neďaleko Kultúrneho domu. Aj tento rok je tu výzva zúčastniť sa akcie 
v krojoch. 

 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. 

 Naša farnosť v spolupráci s farnosťou Prievidza - Zapotôčky pripravuje denný letný tábor – 
„Nekonečný príbeh“ pre deti od 6 do 13 rokov v termíne 8. - 12. augusta 2022. 

 Vo farskom kostole sv. Bartolomeja bol umiestnený platobný terminál na prijímanie milodarov cez 
platbu kartou. Je potrebné kliknúť na sumu, ktorú chce darca poskytnúť. Následne treba priložiť 
platobnú kartu k šedému logu bezkontaktnej platby na termináli  alebo vložiť kartu do terminálu 
(čipom nadol) a zadať PIN kód. Platba je potvrdená aj zvukovým signálom. Terminál funguje aj s 
inými zariadeniami cez technológiu NFC – napríklad s mobilom či hodinkami. 
 
Ekonomické oznamy:   
Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


