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

Farské oznamy
1. Adventná Nedeľa

1. Adventná NedeľaNedeľa 27/11
† MilanAlbert 07:30
za našu farnosťReginal 09:00
† rodičov, PB pre rodinuRafael 10:30
† ElenkaTadeáš 18:00

sv. omša:

FériaPondelok 28/11
† Ondrej a rodičia | Na požiadanieRajmun 06:00
PB pre Emku, Patrika a celú rodinu |  spovedá RajmundReginal 18:00

sv. omša:

FériaUtorok 29/11
PB a dary DS pre Štefana | Na požiadanieRajmun 06:00
na úmysly apoštolátu sv. Zdislavy | spovedá RajmundTadeáš 18:00

sv. omša:

Sv. Ondreja, apoštola (sviatok)Streda 30/11
† Marek, Marcel | Na požiadanieTadeáš 06:00
poďak za 50 r. života Miloslava a PB | spovedá TadeášŠimon 18:00

sv. omša:

FériaŠtvrtok 1/12
PB pre rodinu Janigovú a Vreteničkovú | Na požiadanieŠimon 06:00
PB pre mamu a Michala | spovedá  ŠimonAlbert 18:00

sv. omša:

Prvý piatokPiatok 2/12
za duše v očistci| Na požiadanieAlbert 06:00
† Jozef | spovedá AlbertRafael 18:00

sv. omša:

Sv. Františka Xaverského, kňaza (sviatok )Sobota 3/12
††  OP | spovedá AlbertAlbert 08:00
† Peter, brat a rodičia | spovedá TadeášTadeáš 18:00

sv. omša:

2. Adventná NedeľaNedeľa 4/12
za živých členov RBTadeáš 07:30
za našu farnosťDamián 09:00
† Emília, MikulášRafael 10:30
PB a dary DS pre rodinuIrenej 18:00

sv. omša:

Ďakujeme za upratovanie kostola a na budúci týždeň prosíme skupinu č. 2 pod vedením p. Výbohovej.
Dnes je zbierka na charitu. Všetkým darcom PBZ.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na dominikánsku formáciu. Darcom PBZ.
V sobotu 3. 12. 2022 pozývame všetkých, najmä deti s rodičmi, na fatimskú sobotu. Začneme svätou omšou o 08:00 hod., po nej sa deti 
pomodlia posvätný ruženec a krátka adorácia. Po skončení spoločné raňajky v Klube u Jakuba.
Na budúcu nedeľu o 16:45 hod. bude stretnutie všetkých členov Ružencového bratstva. V sakristii si môžete zakúpiť ružencové 
kalendáre /stolové aj nástenné/.
Pozývame všetkých na rorátne sväté omše pri svetle sviec v utorok a štvrtok o 6:00 hod. Po sv. omši pozývame na spoločné raňajky.
Každý pondelok po vešperách vystavujeme na celý týždeň relikviu svätých. Informácie o aktuálne vystavenej relikvii nájdete aj na 
webovej stránke farnosti.
Pozývame vás každú stredu po vešperách cca. o 19:10 hod. na stretnutie nad Katechizmom katolíckej Cirkvi. Budeme sa zamýšľať nad 
tým, v čo veríme, s p. Rafaelom.
Naša farnosť organizuje zájazd do Nitry - na muzikál "Jozef a jeho zázračný farebný plášť". Tento rodinný muzikál bude 07. 1. 2023 o 
18:30 hod. Cena vstupenky aj s autobusovou dopravou je 30,-€. Záväzne sa môžete prihlásiť v sakristii a hneď uhradiť aj cenu zájazdu. 
Môže to byť zaujímavý tip na vianočný darček.
Pozývame mladých mužov, ktorí rozlišujú svoje povolanie, na stretnutie pod názvom Víkend v kláštore. Od 2. - 4. 12. 2022 v 
dominikánskom kláštore vo Zvolene. Počas tohto víkendu sa môžeme spoločne ponoriť do modlitby, rozhovorov a osobných stretnutí, 
kde sa môže každý obohatiť osobnou skúsenosťou na ceste svojho hľadania a objavovania. Kontaktovať nás môžete na adrese: 
dominikani.sk@gmail.com.
Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí ste nám v sobotu pomohli pri upratovaní kláštora. Nech vám Pán Boh odmení vašu obetu.

Šimon Tyrol OP, farský administrátor


