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

Farské oznamy
25. nedeľa v cezročnom období

25. nedeľa v cezročnom obdobíNedeľa 19.9.
† František, Mária, Ladislav, JozefAlbert 07:30

za našu farnosťIrenej 09:00
† Martin, syn MartinMatej 10:30
† z rodiny KrálinskejSamuel 18:00

sv. omša:

Sv. Andreja Kim Taegona, kňaza, a sv. Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 
(spomienka)Pondelok 20.9.
† mamička AnnaRajmun 06:00

Albert 12:30
PB pre rodinu | spovedá Rajmund OPAlbert 18:00

sv. omša:

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok)Utorok 21.9.
PB pre rodinu v krízeAlbert 06:00

Reginal 12:30
za úmysly apoštolátu sv. Zdislavy | spovedá Albert OPŠimon 18:00

sv. omša:

FériaStreda 22.9.
PB pre dcéru a syna s rodinamiReginal 06:00

Šimon 12:30
† Ján a PB pre žijúcu manželku | spovedá Reginald OPŠimon 18:00

sv. omša:

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza (spomienka)Štvrtok 23.9.
† Emil,st. a krstní rodičiaŠimon 06:00

Irenej 12:30
PB pre rodinu | spovedá Šimon OPIrenej 18:00

sv. omša:

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Banskej Bystrici (sviatok   )Piatok 24.9.
† Anton a syn JánIrenej 06:00

Samuel 12:30
† Dominik | spovedá Irenej OPSamuel 18:00

sv. omša:

Panny Márie v sobotuSobota 25.9.
† OP | spovedá Lukáš OPLukáš 08:00

Lukáš 12:30
† Pavel  | spovedá Irenej OpIrenej 18:00

sv. omša:

26. nedeľa v cezročnom obdobíNedeľa 26.9.
† SlávkoAlbert 07:30

za našu farnosťKonšta 09:00
† Štefan, a PB pre rodinuŠimon 10:30

Konšta 12:30
PB pre Katarínu - 94 r.Matej 18:00

sv. omša:

Ďakujeme za upratovanie kostola a na budúci týždeň prosíme skupinu č. 4. pod vedením p. Michalčákovej
Od pondelka 20. 9. náš okres prechádza do červenejj fázy, 1. stupeň ohrozenia. V inerieri je povinné nosenie respirátora FFP2. Sv. omše v 
našom kostole budú takto:
Pondelok - Piatok:
o 6: 00 a 12: 30 - "základ"obmedzenie kapacity a vedenie zoznamu.
o 18: 00 -- len plne očkovaní - bez kapacitného obmedzenia ale vedenie zoznamu
Sobota:                   
o 8: 00 a 12: 30 - "základ"obmedzenie kapacity a vedenie zoznamu.
o 18: 00 -- len plne očkovaní - bez kapacitného obmedzenia ale vedenie zoznamu
Nedeľa: 
o 7:30; 10: 30; 12: 30 - „základ“ - obmedzenie kapacity a vedenie zoznamu
o 9:00; 18: 00  - len plne očkovaní - bez kapacitného obmedzenia ale vedenie zoznamu;
Vo vestibule sa prosím zapisujte na jednotlivé sväté omše.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc pre núdzných na Kube. Darcom PBZ.
Pozývame mužov, ktorí rozlišujú svoje povolanie, stráviť víkend Všetkých svätých 29. októbra - 1. novembra do nášho kláštora. 
Viac informácií nájdete na stránke dominikani.sk.
V dňoch 13. - 15. 9. bola v našom kostole relikvia sv. Dominika k verejnej úcte. Pre sestry v Ríme ste obetovali 578 €

Šimon Tyrol OP, farský administrátor


