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FARSKÉ OZNAMY – ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – 05.06.2022 
 Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého končí veľkonočné obdobie a pokračuje 10. týždeň 

obdobia cez rok. Od zajtra sa opäť modlíme modlitbu Anjel Pána namiesto Raduj sa nebies... 
 Dnes o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských predmetov 

a stretnutie Ružencového bratstva.  
 V utorok 7.6. po večernej svätej omši bude stretnutie členov Klubu priateľov misií vo farskom centre. 
 V mesiaci jún sa modlime Litánie k Božskému Srdcu. V kostole sa litánie modlime po sv. ruženci 

pred sv. omšami  o 12,00 hod. a o 16,30 hod.. 
 Slávnosť 1.sv. prijímania v našej farnosti bude takto: 

Omša 1. sv. prijímania:  
Sobota, 11.6.2022 –     9,00 hod.- Malonecpalská + Energetikov  
                     11,00 hod. - Rastislavova  
Nedeľa, 12.6.2022 –     9,00 hod.- S. Chalupku 
                     11,00 hod.- Mariánska 
Spoveď prvoprijímajúcich detí a ich príbuzných 
Piatok, 10.6.2022 –    15,00 hod.- Malonecpalská + Energetikov  
                                    17,15 hod.-  Rastislavová  
Sobota, 11.6.2022 –  14,00 hod.- S. Chalupku 
                                   15,00 hod.- Mariánska 
Nácvik detí na 1.sv.prijímanie 
Streda, 8.6.2022 –   17, 15 hod.- Malonecpalská + Energetikov  
                                    18,00 hod. – Rastislavová  
Štvrtok, 9.6.2022 –   17,15 hod.- S. Chalupku                                        

 V pondelok 13. júna 2022 od 16,00 do 18,00 hod. môžu prvoprijímajúce deti v Pastoračnom centre 
na fare vrátiť rovnošatu.  (šaty, venček resp. šnúrku!!!) 

 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 PD-Zapotôčky pripravuje denný tábor pre deti od 6 do 13 
rokov v termíne 8.-12.8.2022. Bližšie informácie na prihláške. Prihlásiť deti môžete pomocou 
papierovej prihlášky v sakristii alebo pomocou online formulára na www.farapd.sk 

 Na základe žiadosti provinciálneho predstaveného piaristov diecézny biskup Mons. Marián 
Chovanec uvoľnil vdp. Jána Hríba, SchP. zo služby v banskobystrickej diecézy.  
P. Ján Hríb  je ustanovený za magistra novicov v Nitre. Od 1.7.2022 za výpomocného duchovného 
Duchovnej správy Piaristov v PD je ustanovený vdp. Matúš Palaj, SchP.  

 S platnosťou od 1.7.2022 ustanovil diecézny biskup Mons. Marián Chovanec za farára farnosti 
Prievidza-mesto vdp. Jozefa Repka, ktorý je v súčasnosti duchovným správcom domu Xaver v Badíne.  

 Zároveň s platnosťou od 1.7.2022 ustanovil diecézny biskup doterajšieho farára vdp. Mareka Sabola 
za farára farnosti Rudno nad Hronom.     

 
 
 
                           Marek Sabol, farár 

 


