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

Farské oznamy
12. nedeľa v cezročnom období 2021

12. nedeľa v cezročnom obdobíNedeľa 20.6.
† Ján, ValériaGabriel 07:30
Za našu farnosťReginal 09:00
† PavelMatej 10:30
Svätá omša o 15:00 IrenejLukáš 12:30
† Pavel,syn Pavel, Ján, JánAlbert 18:00

sv. omša:

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka)Pondelok 21.6.
† Katarína a rodičiaŠimon 06:00

Šebasti 12:30
† Ján, Anna | spovedá ŠimonŠebasti 18:00

sv. omša:

Sv. Jána Fishera, biskupa, a sv. Tomáša Mórusa, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)Utorok 22.6.
† EmíliaSamuel 06:00

Irenej 12:30
Za úmysly apoštolátu sv. Zdislavy | spovedá SamuelIrenej 18:00

sv. omša:

FériaStreda 23.6.
† rodičia,st.rod.,svokrovci,brat,Zuzana,MáriaAlbert 06:00

Šebasti 12:30
† Paulína, Mária| spovedá AlbertŠebasti 18:00

sv. omša:

Narodenie Sv. Jána Krstiteľa (slávnosť)Štvrtok 24.6.
† rodičia Anna, JozefReginal 06:00

Albert 12:30
PB pre Jána  | spovedá ReginaldAlbert 18:00

sv. omša:

FériaPiatok 25.6.
† Mária, Jozef a rodičiaMatej 06:00

Šimon 12:30
† Štefan a PB pre rodinu | spovedá MatejŠimon 18:00

sv. omša:

Panny Márie v sobotuSobota 26.6.
†† OP | spovedá SamuelSamuel 08:00

Samuel 12:30
† rodičov a PB pre rodinu | spovedá GabrielGabriel 18:00

sv. omša:

13. nedeľa v cezročnom obdobíNedeľa 27.6.
† Emília, Ján, PavelAlbert 07:30
Za našu farnosťMatej 09:00
PB pre Elenu s rodinouSamuel 10:30
Svätá omša o 15:00 ŠebastiánMatej 12:30
PB pre MartuReginal 18:00

sv. omša:

Ďakujeme za upratovanie kostola a na budúci týždeň prosíme skupinu č. 3. p. Murínovej.
Na budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na dobročinné diela svätého otca
Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť Prvého svätého prijímania pri svätej omši o 10:30 hod.  Prosíme ostatných veriacich, 
aby sa zúčastnili na svätej omši v iný čas. 
V sobotu o 10:00 hod. budeme spovedať prvoprijímajúce deti, rodičov a príbuzných. 
Naša farnosť organizuje pre deti od 6 rokov denný tábor v termíne od 9. do 13. 8. - "Po stopách sv. Dominika Guzmána". Viac 
informácií na nástenke. Pozývame mladých, ktorí by chceli s táborom pomôcť, na stretnutie animátorov vo štvrtok 24. 6. po večernej 
sv. omši v pastoračnej miestnosti.
Adom organizuje od 16. do 22. augusta tábor pre deti vo veku od ukončeného 5. ročníka ZŠ až po ukončený 1. ročník SŠ. Prihlásiť sa 
možete u br. Lukáša buď osobne, alebo pani kostolničky vám poskytnú jeho t.č.
Ohlášky:
Sviatosť manželstva sa rozhodli uzavrieť Norbert Žigmund, bývajúci vo Zvolene a Júlia Šišková, bývajúca v Prahe. Ohlasujem 1 a 2. krát. 
kto vie o nejakej cirkevno právnej prekážke nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň prosíme o modlitbu za snúbencov.
Zapisovanie na sväté omše už nie je potrebné. 
Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a 
prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu 
môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená 
epidemická situácia. Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním 
platných opatrení. 

Šimon Tyrol OP, farský administrátor


