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

Farské oznamy
3. nedeľa v cezročnom období

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)Pondelok 24.1.
† Helena, Alojz | Na požiadanieRajmun 06:00
PB pre Jarmilu s rodinou | spovedá RajmundLukáš 18:00sv. omša:

Obrátenie svätého Pavla, apoštola (sviatok)Utorok 25.1.
PB pre Adrianu | Na požiadanieLukáš 06:00
za úmysly apoštolátu sv. Zdislavy | spovedá LukášReginal 18:00sv. omša:

Sv. Timoteja a Títa, biskupov (spomienka)Streda 26.1.
za duše v očistci | Na požiadanieReginal 06:00
† manžel Emil | spovedá ReginaldAlbert 18:00sv. omša:

Sv. Angely Merici, pannyŠtvrtok 27.1.
†  Jozef, Anna a rodičia | Na požiadanieAlbert 06:00
†  rodičov a PB pre žijúcu rodinu | spovedá AlbertReginal 18:00sv. omša:

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi (sviatok OP)Piatok 28.1.
† Magdaléna a PB pre rodinu | Na požiadanieRajmun 06:00
PB pre Miroslavu | spovedá RajmundIrenej 18:00sv. omša:

FériaSobota 29.1.
† OP | spovedá AlbertAlbert 08:00

PB pre rodinu | spovedá LukášLukáš 18:00sv. omša:

4. nedeľa v cezročnom obdobíNedeľa 30.1.
Poďakovanie za 60 rokov života AnnyLukáš 07:30
za našu farnosťAlbert 09:00
† Peter a JánŠimon 10:30
† Pavel,Irena, ich rodičia a súrodenciIrenej 18:00

sv. omša:

Ďakujeme za upratovanie kostola a na budúci týždeň prosíme skupinu č. 4. pod vedením p. Michalčákovej.

Sv. omše v našom kostole na budúci týždeň budú takto: 
Pondelok - Piatok: 6:00 hod.; 18:00 hod.
V sobotu - 8:00; 18:00 hod
V nedeľu - 07:30; 09:00; 10:30; 18:00 hod. 
Všetky sv. omše sú v režime "OP" 
(Pod “OP” sa myslia: Kompletne zaočkované osoby  a osoby po prekonaní COVID-19)
Deti do 12 rokov patria do režimu aký majú ich rodičia.
Ponúkame zároveň pre ostatných veriacich každý deň možnosť individuálnej modlitby od 16-17 hod. 
Sväté prijímanie budeme podávať o 16:30 a o 17: 00 hod. 

Vo vestibule sa prosím zapisujte už iba na nedeľné sv.omše.V interieri je povinné nosenie respirátora. Pri vstupe do kostola si  
pripravte platný doklad o očkovaní, 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.

Šimon Tyrol OP, farský administrátor


