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

Farské oznamy
13. nedeľa v cezročnom období

13. nedeľa v cezročnom obdobíNedeľa 26/6
† Emília, Pavel, JánReginal 07:30
za našu farnosťŠimon 09:00
† Štefan a PB pre rodinuŠimon 10:30
PB pre MartuAlbert 18:00

sv. omša:

Sv. Ladislava (ľubovoľná spomienka)Pondelok 27/6
† rodičov a PB pre rodinu | Na požiadanie06:00
PB pre Elenu a Lýdiu | spovedá18:00

sv. omša:

Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)Utorok 28/6
† Jozef, Zuzana, Štefan, Ján, Eva | Na požiadanie06:00
za úmysly apoštolátu sv. Zdislavy | spovedá18:00

sv. omša:

Sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť; prikázaný sviatok)Streda 29/6
PB a dary DS pre matku | Na požiadanie06:00
PB pre Petra s rodinou |  spovedá16:00
za našu farnosť18:00

sv. omša:

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme (ľubovoľná spomienka)Štvrtok 30/6
PB pre rodinu | Na požiadanie06:00
PB pre rodinu | spovedá18:00

sv. omša:

Prvý piatokPiatok 1/7
† svokrovcov a ich rodičov | Na požiadanie06:00
† Jozef, Margita | spovedá18:00

sv. omša:

Navšteva Panny Márie (sviatok)Sobota 2/7
††  OP | spovedá08:00
† Emília, Ján, Veronika, Tomáš | spovedá18:00

sv. omša:

14. nedeľa v cezročnom obdobíNedeľa 3/7
za živých členov RB07:30
za našu farnosť09:00
PB pre deti Jána a Vieru20:00

sv. omša:

Ďakujeme za upratovanie kostola a na budúci týždeň prosíme skupinu č. 2. pod vedením p. Výbohovej.
Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Darcom PBZ.
V utorok 28.6.2022 po sv. omši bude stretnutie lektorov.
V stredu 29.6.2022 je slávnosť sv. Petra a Pavla /prikázaný sviatok/. Sv. omše budú o 06:00, o 16:00 a o 18:00 hod.
V mesiacoch júl a august budú nedeľné sv. omše o 07:30, 09:00 a o 20:00 hod. /Už budúcu nedeľu - 03.07.2022/.
Na budúcu nedeľu o 18:45 hod. bude stretnutie všetkých členov Ružencového bratstva. 
Naša farnosť organizuje denný tábor pre deti od 6-rokov v termíne od 8.-12. 8. 2022. Prihlášky a viac informácií v 
sakristii. 
Pozývame v sobotu 2. 7. 2022  hlavne rodiny s deťmi, na diecézne stretnutie rodín na Starých Horách. 

Šimon Tyrol OP, farský administrátor


