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FARSKÉ OZNAMY – 24. CEZROČNÁ NEDEĽA –11.09.2022
 Predsedníctvo CCEE - Rady európskych biskupských konferencií - vyzýva a prosí veriacich, aby sa zúčastnili
na „dni modlitieb za Ukrajinu“, ako prejav blízkosti a solidarity Cirkvi. Tento deň modlitieb sa uskutoční
na celom našom kontinente dňa 14. septembra, na sviatok Povýšenia Svätého kríža. Modlitba je najlepší
spôsob, ako od základu vyliečiť ľudské srdcia, v ktorých klíčia a rastú hriešne konflikty. Spoločná forma
modlitby bude tichá eucharistická adorácia. V našej farnosti v tento deň po sv. omši o 12:00 hod. sa vyloží
sviatosť oltárna k poklone a bude vyložená do 16:15, keď sa poklona zakončí krátkou modlitbou
a požehnaním. Následne o 16:30 hod. bude večerná sv. omša. V sakristii kostola je papier s časovým
rozpisom adorácie, kde prosíme, aby sa prišli zapísať záujemcovia, ktorí v čase od 13:00 do 16:00 hod. budú
adorovať. Ďakujeme!
 Vo štvrtok 15.9. je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše vo farskom
kostole budú o 7:30 hod., 12:00 hod., a o 16:30 hod..
 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 16.9. o 17:00 hod.
vo farskom pastoračnom centre.
 V nedeľu 18.9. pozývame miništrantov na stretnutie, ktoré začne o 15:00 hod. v pastoračnom centre. Radi
privítame aj nových záujemcov o túto službu pri Pánovom oltári.
 Ružencové bratstvo sv. Bartolomeja Prievidza-mesto vás pozýva na duchovnú obnovu na tému: Odraz
Zvestovania v našich životoch, ktorá sa uskutoční 17.9.2022 vo farskom Kostole sv. Bartolomeja.
Duchovnú obnovu bude viesť otec dominikán Reginald A. Slavkovský, OP. Program začne o 9:00 hod. a bude
ukončený sv. omšou o 16:30 hod.. Oznamujeme Vám, že v popoludňajšom programe duchovnej obnovy
nastala zmena. Ruší sa modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu i modlitba slávnostnej časti posvätného
ruženca pred sv. omšou. Tretia prednáška bude v pôvodnom čase od 15:00, ale uskutoční sa vo farskom centre
na fare. Ostatný program sa nemení. Zmeny sú vyznačené aj na plagátoch na nástenkách.
 Vincentská rodina organizuje 16. ročník zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase,
Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku. V našej farnosti prebehne táto zbierka 18.9. pri všetkých
sv. omšiach, kedy pri východe z kostola kúpou medovníkového srdiečka môžete podporiť ľudí, ktorí žijú
v núdzi. Ďalšie informácie k tejto zbierke na nástenke.
 Spoločenstvo Modlitieb za kňazov pozýva zapojiť sa do 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov,
ktorá bude prebiehať od 15.9.-24.10.2022. Kto sa chce zapojiť, nech sa príde zapísať do sakristie kostola.
Môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných
otcov. Za tieto obety ďakujeme!
 Farnosť Nitrianske Pravno Vás srdečne pozýva na tradičnú Púť ku sviatku Povýšenia Svätého Kríža,
ktorá bude v nedeľu 18. septembra 2022 na Kalvárii v Nitrianskom Pravne. Bližšie info na nástenke.
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

