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

Farské oznamy
Krista Kráľa

Krista Kráľa (slávnosť)Nedeľa 21.11.
† Emília, Pavel, JánReginal 07:30
za našu farnosťDamián 09:00
† Štefánia, Václav, ZuzanaŠimon 10:30

Damián 12:30
† JánIrenej 18:00

sv. omša:

Sv. Cecílie, panny a mučenice (spomienka)Pondelok 22.11.
PB pre matku s deťmi Jozef,Miroslav,Monika a ich rodinyRajmun 06:00

Reginal 12:30
† starí rodičia z oboch strán| spovedá Rajmund OPReginal 18:00

sv. omša:

Sv. Klementa I. pápeža a mučeníkaUtorok 23.11.
† predkovŠimon 06:00

Matej 12:30
za úmysly apoštolátu sv. Zdislavy | spovedá Šimon OPMatej 18:00

sv. omša:

Sv. Klementa Ignáca Delgadu biskupa a spol. OP (spomienka)Streda 24.11.
PB pre Katarínu s rodinouAlbert 08:00

Irenej 12:30
† Emília | spovedá Albert OPIrenej 18:00

sv. omša:

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučeniceŠtvrtok 25.11.
† Štefan, PB pre rodinuIrenej 06:00

Samuel 12:30
PB pre Eriku s rodinou | spovedá Irenej OPSamuel 18:00

sv. omša:

FériaPiatok 26.11.
PB pre rodinuMatej 06:00

Šimon 12:30
PB pre Ruženu a Jána | spovedá Matej OPŠimon 18:00

sv. omša:

Panny Márie v sobotuSobota 27.11.
† OP | spovedá Gabriel OPGabriel 08:00

Gabriel 12:30
† Milan | spovedá Albert OPAlbert 18:00

sv. omša:

1. Adventná NedeľaNedeľa 28.11.
† Pavel, AnnaIrenej 07:30
za našu farnosťMatej 09:00
† rodičov a PB pre rodinuŠimon 10:30

Matej 12:30
† Ján, jeho rodičia a st. rodičiaDamián 18:00

sv. omša:

Ďakujeme za upratovanie kostola a na budúci týždeň prosíme skupinu č. 1. pod vedením Eperješiovej.
Pri zbierke na seminár ste obetovali 530,- €. Darcom PBZ.
Dnes po svätých omšiach sa bude konať obnova zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. 
Je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
Na budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na charitu
Od pondelka 22. 11. sa sprísňujú pandemické pravidlá. Naďalej platí dišpenz o oslobodení od účasti na svätej omši. 
Sv. omše v našom kostole budú takto: Pondelok - Sobora: 6:00 hod.; (v So o 8:00 hod.); 12:30 hod.; 18: 00 hod. 
Nedeľa: o 7:30; 9: 00; 10: 30; 12:30; 18:00 hod. Všetky sv. omše budú v režime "OP" 
Pod “OP” sa  myslia: Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy.
Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného 
RT-PCR3) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19
- Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní
- Deti mladšie ako 2 roky; - Deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP) COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
Vo vestibule sa prosím zapisujte na jednotlivé sv.omše.V interieri je povinné nosenie respirátora FFP2 Vzhľadom na sprísnené 
protipandemické opatrenia vyžadujeme od veriacich, aby pri vstupe do kostola mali pripravený platný doklad o očkovaní, testovaní 
alebo prekonaní choroby. Ak budú v kostole v režime OP osoby, ktoré režimu OP nezodpovedajú, môžu tieto osoby pri kontrole 
štátnymi úradmi dostať pokutu. A pokuta v takom prípade hrozí aj farnosti. Ďakujeme Vám, že dodržiavate pandemické pokyny.
Ponúkame zároveň pre ostatných možnosť, každý deň individuálnej modlitby medzi 16-17 hod. Sväté prijímanie budeme podávať o 16: 
30 a o 17: 00 hod.

Šimon Tyrol OP, farský administrátor


