RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV . BARTOLOMEJA
PRIEVIDZA- MESTO

MARIÁNSKA 4, 971 01 PRIEVIDZA
tel.: 046 / 542 28 01

http://www.farapd.sk

farapd@farapd.sk

FARSKÉ OZNAMY – 23. CEZROČNÁ NEDEĽA –04.09.2022
 V dnešnú nedeľu o 14:30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských
predmetov a stretnutie Ružencového bratstva.
 Pozývame deti a mladých, ktorí by mali chuť a ochotu zapojiť sa do služby vo farnosti spevom alebo
hrou na hudobnom nástroji, na nácvik v našom zbore Bartolomejčatá, ktorí sa uskutoční v piatok 9.9.
o 17:00 hod. vo farskom pastoračnom centre.
 V utorok 6.9. o 17:30 hod. sa uskutoční zasadnutie farskej rady vo fare.
 V stredu 7.9. po večernej svätej omši sa uskutoční stretnutie lektorov farnosti v pastoračnom centre.
 Stretnutie dospelých, ktorí ešte neboli pokrstení, alebo neprijali Eucharistiu, či sviatosť birmovania
a chcú sa pripravovať k prijatiu týchto sviatosti, bude v piatok 9.9. o 17:30 hod. vo fare.
 Birmovanci, ktorí sa chcú pripravovať na prijatie sviatosti birmovania, budú mať stretnutie na
budúcu nedeľu 11.9. po detskej sv. omši (cca 11:30 hod.) vo fare.
 Na budúcu nedeľu 11.9. o 9:30 hod. sa bude v Kostole Najsvätejšej Trojice (piaristický kostol) sláviť
Banícka omša obetovaná za baníkov z nášho regiónu, ktorú pripravuje mesto Prievidza v spolupráci
s Hornonitrianskym baníckym spolkom.
 Komunita Emanuel organizujeme stretnutie On je živý. Ide o víkendové stretnutie (30.9.-02.10.2022)
pre 100 mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici, kde majú možnosť
zažiť praktické workshopy, skupinky zdieľania, sviatosť zmierenia, slávenie Eucharistie, večer
milosrdenstva. Témou stretnutia je 'Pokoj'. Ako si v týchto časoch zachovať vnútorný pokoj? Ako ho
šíriť a vnášať do rozhovorov a vzťahov? Bližšie info na nástenke a na www.onjezivy.sk.
Ekonomické oznamy:
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.
Jozef Repko, farár

