
Rímskokatolícka cirkev farnosť Zvolen-Západ
────────────────────────────────────────────────

Farské oznamy
3. Veľkonočná Nedeľa 2021

3. Veľkonočná NedeľaNedeľa 18.4.
† Pavlína, Martin, syn MartinDamián 09:00
Za našu farnosť09:00
† Zuzana, Štefánia, Václav09:00
† Manžel Andrej09:00

sv. omša:

FériaPondelok 19.4.
† JolanaAlbert 06:00

Reginal 12:30
PB a zdravie pre Milana | spovedá AlbertReginal 18:00

sv. omša:

Sv. Agnesy z Montepulciana, panny (spomienka OP)Utorok 20.4.
† MilanŠimon 06:00

Šebasti 12:30
Za úmysly apoštolátu sv. Zdislavy | spovedá ŠimonŠebasti 18:00

sv. omša:

Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)Streda 21.4.
† príbuzní z rod. TužinskejSamuel 06:00

Matej 12:30
PB pre rodinu | spovedá SamuelMatej 18:00

sv. omša:

FériaŠtvrtok 22.4.
† maanžel a jeho rodičiaGabriel 06:00

Irenej 12:30
† Mária | spovedá GabrielIrenej 18:00

sv. omša:

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka)Piatok 23.4.
† PavelŠebasti 06:00

Samuel 12:30
PB pre Michala | spovedá ŠebastiánSamuel 18:00

sv. omša:

Sv. Juraja, mučeníka (ľubovoľná spomienka)Sobota 24.4.
†† OP | spovedá AlbertAlbert 08:00

Albert 12:30
PB pre Jaroslava s rodinou | spovedá LukášLukáš 18:00

sv. omša:

4. Veľkonočná NedeľaNedeľa 25.4.
PB pre Juraja, Ondreja, DeboruLukáš 07:30
Za našu farnosťMatej 09:00
† Štefan a PB pre rodinuŠimon 10:30
Svätá omša o 15:00 SamuelGabriel 12:30
PB pre KlárkuIrenej 18:00

sv. omša:

Ďakujeme všetkým za upratovanie kostola.
Na budúce nedeľu bude zbierka na kňazský seminár v Nitre, kde sú bohoslovci z našej diecézy. Darcom PBZ
Začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. 

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vo vestibule kostola sa nachádza tabuľka, do ktorej sa môžete 
vopred zapisovať na konkrétne sv. omše. Možnosť zapísať sa na sv. omšu aj telefonicky denne od 17:00 do 17:45 hod. na tel. č. 
Hanková 0949291596, alebo Fraňová 0903565153.
Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
Kvôli limitovanej účasti - budú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách.
- vstup a pobyt v kostole s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami.
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky.
- dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami.
- z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

Ako dať odslúžiť svätú omšu? Stačí vyplniť jednoduchý formulár: https://dominikani.darujme.sk/intencia-1221-8dd82-a1295/. 
Ďakujeme za vaše milodary pre potreby farnosti, ak by ste chceli prispieť, môžete na číslo účtu: SK2302000000003839782654

Šimon Tyrol OP, farský administrátor


