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Úmysly sv. omší 
 

Po  17:30 + Anna Litwiaková 

Ut  6:30 Za ťažko chorú Mirku 

Str  17:30 + manžel Tibor (nedožitých 60 rokov) 

Štv  17:30 + Vít Mucha 

Pia      
6:30  

17:30 Za zdravie a BP pri operácii pre Viktóriu 

So   
6:30  

17:30 + Alfréd Hrebík  

Ne 12. nedeľa v cezročnom období 

7:30 + Emilia Michelová 

9:00 Horný koniec: + rodičia Jaroslav a Anna 

10:30 Nová Lehota: 

10:30 Za farnosť 

 

Príležitostné oznamy 

1. Covid 19 AUTOMAT. Od pondelka 31. mája 2021, okres Prievidza je zaradený v rámci tzv. COVID 

AUTOMATU do I. stupňa ostražitosti, ktorý je znázornený žltou farbou. Pre nás to znamená, že na 

sv. omšiach môže byť obsadených 50% z celkovej kapacity kostola na sedenie a 110 osôb na státie, 

stále pri dodržiavaní R-O-R. Ďakujem vám za vašu trpezlivosť a vzájomnú úctu.  

2. Úmysly sv. omší. Zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace júl až september 2021.  

3. Denný tábor. Milí rodičia a deti, dávame vám do pozornosti oznam o organizovaní DENNÉHO 

TÁBORA pre deti vo veku od 6 do 11 rokov, v týždni od 19. do 23. júla 2021. Prihlášky si môžete 

vyzdvihnúť na fare. Počet miest je obmedzených na 25. Ponúkame vašim deťom možnosť prežiť 

niekoľko dní pri rôznych aktivitách v Handlovej a okolí. Zároveň chceme vám, rodičom aj takýmto 

spôsobom vyjsť v ústrety a pomôcť počas prázdnin. Cena tábora na celý týždeň je 40,- EUR. Bližšie 

informácie u o. Petra.  

4. Fotografie z 1.sv.prijímania. Na fare sú k dispozícií fotografie zo slávnosti 1.sv.prijímania. Rodičia si 

ich môžu prísť vziať s USB kľúčom. 

5. Časopis Gorazd. K dispozícií je časopis Gorazd, ktorý vydávajú seminaristi z Kňazského seminára 

v Nitre. 

6. Nová Lehota. Budúcu nedeľu, 20.6.2021, bude sv. omša aj v Novej Lehote o 10.30 hod. 

7. Farská ofera. budúcu nedeľu, 20.6.2021, bude na záver sv. omší farská ofera na potreby farnosti. 

Ďakujem za vaše dary! 

8. Pozvanie. V pondelok, 28.6.2021, by sa bol dožil 100 rokov Mons. Peter Dubovský, ktorý dlhé roky 

pôsobil v Novej Lehote a Handlovej. Pri tejto príležitosti vás pozývam na ďakovnú sv. omšu v sobotu 

26.6.2021 o 15.00 hod. v kostole sv. Mikuláša v Novej Lehote. Sv. omšu bude slúžiť náš rodák, p. Peter 

Dufka, SJ. 

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

14. 6. – 20. 6. 2021 

 
 

 

mailto:kancelaria@farnosthandlova.sk
http://www.farnosthandlova.sk/

