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

Farské oznamy
6. Veľkonočná Nedeľa

6. Veľkonočná NedeľaNedeľa 22/5
PB pre Máriu a JánaGabriel 07:30
za našu farnosťAlbert 09:00
PB pre KatarínuŠimon 10:30
PB pre rodinuReginal 18:00

sv. omša:

FériaPondelok 23/5
† Ján | Na požiadanieŠimon 06:00
PB pre Eriku s rodinou | spovedá ŠimonReginal 18:00

sv. omša:

Prenesenie pozostatkov sv. otca Dominika (spomienka)Utorok 24/5
PB pre kňaza Jána | Na požiadanieRajmun 06:00
za úmysly apoštolátu sv. Zdislavy | spovedá RajmundAlbert 18:00

sv. omša:

Sv. Gregora VII., pápeža (ľu)Streda 25/5
† Štefan, PB pre rodinu | Na požiadanieAlbert 06:00
† členov BL sv. K. Sienskej |  spovedá AlbertGabriel 18:00

sv. omša:

Nanebovstúpenie Pána (slávnosť; prikázaný sviatok)Štvrtok 26/5
PB a dary DS pre Oľgu |Gabriel 06:00
PB a dary DS pre Barboru |Lukáš 16:00
za našu farnosťMatúš 18:00

sv. omša:

Sv. Augustína z Canterbury, biskupaPiatok 27/5
† Katarína, Anna, Anna | Na požiadanieMatúš 06:00
†  rodičov a PB pre rodinu | spovedá MatúšIrenej 18:00

sv. omša:

FériaSobota 28/5
††  OP | spovedá AlbertAlbert 08:00
† Margita, Matej a PB  | spovedá AlbertLukáš 18:00

sv. omša:

7. Veľkonočná NedeľaNedeľa 29/5
PB pre rodinuIrenej 07:30
za našu farnosťGabriel 09:00
† rodičov Pavel, MargitaŠimon 10:30
† Ján, Magdaléna, Ján, MargitaMatúš 18:00

sv. omša:

Ďakujeme za upratovanie kostola a na budúci týždeň prosíme skupinu č. 4. pod vedením p. Michalčákovej.
V utork sa budeme modliť za úrodu.
Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše budú o 6: 00; 16:00; 18:00 hod. Aj v stredu večerná už 
bude zo slávnosti.
Od piatku sa budeme pred svätou omšou modliť novénu k Duchu Svätému.
V sobotu 28. 5. 2022 od 10:00 hod. budeme spovedať prvoprijímajúce deti a ich príbuzných.
V nedeľu o 10:30 bude slávnosť Prvého svätého prijímania. Ostatní veriaci využite svätú omšu v iný čas.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na Katolícke masmédia. Darcom PBZ.
Srdečne pozývame na duchovne cvičenia pre ženy. Uskutočnia sa 10. 6.  v Ábelovej. prednášajúci P. Matúš OP. Prihlásiť 
sa môžete u p. Vilhančekovej. (0918446093)
Naša farnosť organizuje denný tábor pre deti od 6-rokov od 8. -12. 8. 2022. Prihlášky a viac informácii v sakristii.
Mníšky dominikánky v Znojme pozývajú slobodné ženy vo veku 20-35 rokov prežiť týždeň v kláštore od 4.-9. 7. 2022. Viac 
informácii na výveske.
Sviatosť manželstva sa rozhodli uzavrieť:
Daniel Beňadik z farnosti Zvolen-Západ a Martina Fekiačová z farnosti Detva. Ohlasujú sa 2. krát. 
Kto vie o nejakej cirkevno právnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade, zároveň prosíme o modlitbu za smúbencov.

Šimon Tyrol OP, farský administrátor


