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

Farské oznamy
26. nedeľa v cezročnom období

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:

Sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)Pondelok 27.9.
† rodičia a PB pre rodinuRajmun 06:00
† Pavlína | spovedá Rajmund OPAlbert 18:00sv. omša:

Sv. Vavrinca Ruiza a spoloč.mučeníkov OP (ľubovoľná spomienka)Utorok 28.9.
PB pre rodinuAlbert 06:00
za úmysly apoštolátu sv. Zdislavy | spovedá Albert OPReginal 18:00sv. omša:

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)Streda 29.9.
† Bohuslav a st. rodičiaReginal 06:00

PB pre Anastáziu s rodinou | spovedá Reginald, AlbertIrenej 18:00sv. omša:

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)Štvrtok 30.9.
† Ján a rodičiaIrenej 06:00

PB pre Milana a Luciu| spovedá Irenej, MatejSamuel 18:00sv. omša:

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)Piatok 1.10.
poďak. za 60 r. EduardaSamuel 06:00
† rodičia Jozef, Mária a ich deti |Kanian 18:00sv. omša:

Svätých anjelov strážcov (spomienka)Sobota 2.10.
† OP | spovedá Albert OPAlbert 08:00
† Ján a rodičia | spovedá Šimon OPŠimon 18:00sv. omša:

27. nedeľa v cezročnom obdobíNedeľa 3.10.
za živých členov RBLukáš 07:30

za našu farnosťAlbert 09:00
† Jozef, JarmilaŠimon 10:30

PB a dary DS pre rodinuMatej 18:00

sv. omša:

Ďakujeme za upratovanie kostola a na budúci týždeň prosíme skupinu č. 5. pod vedením p. Beňovej

Od pondelka 26. 9. náš okres prechádza opäť do miernejšej oranžovej fázy,  Sv. omše v našom kostole budú takto:
Pondelok - Piatok:
o 6: 00 a 18: 00 - "základ" obmedzenie kapacity a vedenie zoznamu.
Sobota:                   
o 8: 00 a 18: 00 - "základ" obmedzenie kapacity a vedenie zoznamu.
Nedeľa: 
o 7:30; 10: 30; "základ“ obmedzenie kapacity a vedenie zoznamu
o 9:00; 18: 00  "kompletne očkovaní" bez kapacitného obmedzenia a bez vedenia zoznamu;
Vo vestibule sa prosím zapisujte na jednotlivé sväté omše.

V piatok večer už v našom kostole spovedať nebudeme. Svätu omšu v piatok o 18: 00 hod. bude slúžiť kňaz z farnosti Zvolen-mesto. 
Dôvodom je stretnutie všetkých dominikánov s magistrom rehole v Dunajskej Lužnej. Prosíme vás, aby ste ku sviatosti zmierenia prichádzali 
priebežne počas celého týždňa. Nie je povinnosťou si vykonať spoveď v deň prvého piatku.

Budúcu sobotu pozývame všetkých - hlavne deti na Fatimskú sobotu. O 08:00 hod. bude sv. omša a po nej ruženec s krátkou adoráciou. 
Budúcu nedeľu o 16:45 hod. bude stretnutie všetkých členov RB.

Dnes sa koná mimoriadna zbierka na pomoc núdznym 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.

Oznamujeme členom SSV, že si môžu prebrať svätovojtešský kalendár na rok 2022 s podielovými knihami.
Šimon Tyrol OP, farský administrátor


