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FARSKÉ OZNAMY – 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 08.05.2022 
 Dnes je Deň matiek. 
 Počas celého Veľkonočného obdobia (do Turíc) sa namiesto Anjel Pána modlime Raduj sa, nebies 

Kráľovná. 
 V mesiaci máj sa modlime Litánie Loretánske  k Panne Márii. V kostole sa budeme modliť po sv. 

ruženci pred sv. omšami  o 12,00 hod. a o 16,30 hod.. 
 V pondelok  9. mája   príde do našej farnosti  P. Kolia Dobra, CM, aby  pri  večernej sv. omši o 16,30 

hod. požehnal 3 kaplnky pre našu farnosť a pre farnosť Zapotôčky.  Po požehnaní kaplniek si  rodiny 
prevezmú kaplnky, ktoré budú putovať po jednotlivých domácnostiach. V tomto mesiaci Panny 
Márie sa príďte  povzbudiť a oduševniť k láske k našej nebeskej Matke.  

 Na budúcu nedeľu po detskej sv. omši bude stretnutie miništrantov. 
 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. 

 V piatok 13.5.2022 o 19,00 hod. bude v našom farskom kostole koncert speváckeho zboru Artep 
z Česka v rámci 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych 
speváckych zborov Mládež spieva 2022. 
 
 
Ekonomické oznamy:   
Dnes je 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


