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Úmysly sv. omší 
 

Po 
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa 
Cirkvi – spomienka 

17:30 + rodičov Ľudovíta a Alžbetu 

Ut Obrátenie sv. Pavla, apoštola – sviatok 6:30 + Mária a Miroslav Bielikovi 

Str Sv. Timoteja a Títa, biskupov – spomienka 17:30 + manžel Ľudovít Baláž 

Štv  17:30 + Ján (1.výr.)  

Pia 
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa 
Cirkvi - spomienka 

6:30 + František, Emília, Miro, Marko, Lojzo 

17:30 + manžel Ján Molnár 

So  

6:30 + Katarína, Ondrej, Mária, Jozef 

17:30 
Poďakovanie za dožitých 93 r. matky Gizely s 
prosbou o B. požehnanie do ďalších rokov 

Ne 4. Nedeľa v cezročnom období  

7:30 
Poďakovanie za prekonanie choroby a prosba o 
ďalšiu pomoc a zdravie 

9:00 Horný koniec: + Róbert a Helena Offertalerovi  

9:00 Farský kostol: + Ján a Ružena 

10:30 Za farnosť 

 

Príležitostné oznamy 

1. Covid 19 AUTOMAT. Od 12.1.2022 platí pre bohoslužby režim OP (očkovaní a tí, ktorí prekonali 

covid v ostatných 180 dňoch). Z vyhlášky vyplýva, že na bohoslužbu môže prísť maximálne 100 ľudí 

namiesto doterajších 30. Ďalej, pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity kostola 

(t.j. šachovnicové sedenie); pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 percent kapacity (t.j. 

šachovnicové sedenie v každom druhom rade).  Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim 

individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom. Pre tých, ktorí sa 

nemôžu zúčastniť bohoslužieb, sme vám k dispozícií na záver sv. omší podanie sv. prijímania (v 

týždni sv. omša trvá cca 30. minút., v nedeľu cca 45. minút). Ďakujem vám za vašu trpezlivosť 

a vzájomnú úctu. 

2. Príspevok na farnosť. Farnosť môže existovať len vďaka príspevkom svojich veriacich. Pre tých, 

ktorí chcete môžete prispieť priamo na bankový účet farnosti v SlSp, a.s.: BIC: GIBASKBX, IBAN:  

SK40 0900 0000 0003 7179 3978. Ďakujem za vaše dary a príspevky! 

3. Príprava na birmovku. Vzhľadom na situáciu stretnutie birmovancov - teens zatiaľ nebude. Pán 

kaplán pošle SMS s ďalšími informáciami. 

4. Farská ofera. Minulú nedeľu bola farská ofera na potreby farnosti. Darovali ste 878,- EUR (farský 

kostol 801,- EUR a horný koniec 77,- EUR). Ďakujem za vaše dary a príspevky.  

5. Deň otvorených dverí. Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi pozýva na deň otvorených 

dverí dňa 1.februára 2022 od 12.00 do 17.00 hod. Bližšie informácia buď na ich webovej stránke 

(www.piaristi-pd.sk) alebo na nástenke. 

 

O Z N A M Y  
3.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -  

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 

24.1. 2022 – 30.1. 2022 
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6. Sčítanie obyvateľov. Vo štvrtok 20.1.2022, Štatistický úrad SR zverejnil výsledky sčítania 

obyvateľov podľa vierovyznania. V Handlovej sa ku rímskokatolíckej cirkvi prihlásilo 4019 obyvateľov 

(v roku 2011 to bolo 6471 obyvateľov). Ku koncu minulého roku bývalo v Handlovej 16342 

obyvateľov. Pre tých, ktorí by mali záujem, na nástenke bude tabuľka s prehľadom ostatných 

vierovyznaní na území mesta Handlová, teda v našej farnosti.  

Výsledky sčítania obyvateľov 2021 Handlová podľa vierovyznania 

Cirkev 2021 2011 

bez vyznania 9372 / 57,9% 7676 / 43,2% 

rímskokatolíci 4019 / 24,8% 6471 / 36,4% 

evanjelici 226 / 1,4% 314 / 1,8% 

gréckokatolíci 88 / 0,8% 43 / 0,2% 

reformovaní  21 / 0,1% 25 / 0,1% 

pravoslávni  16 / 0,1% 12 / 0,1% 

Jehovovi svedkovia  93 / 0,6% 101 / 0,6% 

SPOLU 13.835 / 85,7% 14.642 / 82,4% 
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