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Úmysly sv. omší 
 

Po  17:30 + manžel Miroslav a dcéra Katarína 

Ut 
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky 
Cirkvi - spomienka 

6:30 + Peter (20. výr.) 

Str 
Sv. Margity-Márie Alacoque, panny – ľub. 
Spomienka 

17:30 + Jozef Žarnovičan 

Štv 
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa 
a mučeníka – spomienka 

17:30 + Mária a Jozef Kocianovi, + sestra Mária 

Pia     Sv. Lukáša, evanjelistu – sviatok  

6:30 + otec Jozef (nedožitých 90 rokov života) s 
manželkou Irenou a synom Jánom 

17:30 + netere a švagriné 

So   
6:30 + rodičia, sestra, brat a synovec 

17:30 + rod. Bariaková 

Ne 29. nedeľa v cezročnom období    

7:30 Za BP pre syna Jozefa s rodinou 
9:00 Horný koniec: Za farnosť 

10:30 Nová Lehota: Poďakovanie za zdravie vnuka a 
za BP pre deti s rodinami  

10:30 Za šťastnú hodinu smrti pre obyvateľov 
penziónu 

 

Príležitostné oznamy 

1. Pozvanie. Pozývame vás ešte dnes uctiť si relikvie sv. Vincenta de Paul v kostole piaristov v Prievidzi, 
záver o 16.30 hod.   

2. Manželské stretnutie. Dnes (nedeľa), 13.10.2019 o 18:00 hod., pozývame manželov na manželské 
stretko na tému: Kresťanské manželstvo. 

3. Farská ofera. Dnes, na záver sv. omší je farská ofera pre potreby farnosti. Ďakujeme všetkým darcom! 

4. Ohlášky. Dňa 19.10.2019 o 15.00 hod. si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Stanislav Valach, 
nepokrst. z Handlovej a Magdaléna Šúňová, r.k. z Prievidze. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu 
tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov 
do vašich modlitieb.  

5. Birmovanci. V piatok, 18.10.2019 o 18:30 hod., bude na fare stretnutie birmovancov mladých aj 
dospelých.  

6. Úvod do sveta Biblie. V sobotu, 19.10.2019 o 18.30 hod. bude na fare druhé stretnutie nad Sv. 
Písmom pod názvom: Úvod do sveta Biblie. Všetci ste srdečne pozvaní. 

7. Misijná nedeľa. Budúcu nedeľu slávime v Cirkvi Misijnú nedeľu. Dnes je k dispozícií časopis Svetové 

misie, ktorý si môžete zadarmo vziať. Budúcu nedeľu na záver sv. omší bude zbierka na misie. Tí, ktorí 

chcete, môžete ju podporiť. Ďakujeme všetkým darcom! 

 

O Z N A M Y  
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

14.10. – 20.10.2019 
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