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

Farské oznamy
2. Adventná Nedeľa

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:

FériaPondelok 5/12
† Štefan a rodičia Ján, Anna | Na požiadanieRajmun 06:00
† Ján, Anna |  spovedá ŠimonŠimon 18:00

sv. omša:

Sv. Mikuláša, biskupaUtorok 6/12
† Pavel | Na požiadanieŠimon 06:00
na úmysly apoštolátu sv. Zdislavy | spovedá RajmundRafael 18:00

sv. omša:

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)Streda 7/12
† rodinu | Na požiadanieRafael 06:00
† Alojzia, Ján, Pavel, syn Pavel | spovedá RafaelAlbert 18:00

sv. omša:

Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť; prikázaný sviatok)Štvrtok 8/12
† rodičia a súrodenci | Na požiadanieAlbert 06:00
† Jozef | spovedáTadeáš 16:00
za našu farnosť | AlbertŠimon 18:00

sv. omša:

Sv. Jána Didaka CuauhtlatoatzinaPiatok 9/12
† rodičov a PB pre žijúcu rodinu | Na požiadanieŠimon 06:00
† Paulína,Martin,Mária,Martin | spovedá ŠimonIrenej 18:00

sv. omša:

FériaSobota 10/12
††  OP | spovedá ŠimonŠimon 08:00
PB pre rodinu | spovedá RafaelRafael 18:00

sv. omša:

3. Adventná NedeľaNedeľa 11/12
zdravie a PB pre rodinuReginal 07:30
za našu farnosťIrenej 09:00
† Miroslav a rodičiaRafael 10:30
PB pre PavlaŠimon 18:00

sv. omša:

Ďakujeme za upratovanie kostola a na budúci týždeň prosíme skupinu č. 3 pod vedením p. Murínovej.
Pri zbierka na charitu ste obetovali 575 € . Všetkým darcom PBZ.
Dnes je zbierka na dominikánsku formáciu. Darcom PBZ.
Dnes o 16:45 hod. bude stretnutie všetkých členov Ružencového bratstva. V sakristii si môžete zakúpiť ružencové kalendáre 
/nástenné/.
Pozývame všetkých na rorátne sväté omše pri svetle sviec v utorok  a piatok o 6:00 hod. Po sv. omši pozývame na spoločné raňajky.
Vo štvrtok je slávnosť Nepoškvrnené počatie Panny Márie - prikázaný sviatok. Sv. omše budú o 06:00, 16:00 a o 18:00 hod.
Každý pondelok po vešperách vystavujeme na celý týždeň relikviu svätých. Viac o vystavenej relikvii na web stránke farnosti.
Pozývame vás každú stredu po vešperách cca. o 19:10 hod. na stretnutie nad Katechizmom katolíckej Cirkvi s p. Rafaelom.
V piatok na sv. omši o 18:00 hod. a po nej v klube u Jakuba bude stretnutie všetkých birmovancov.
V sobotu 10.12. o 10:00 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich deti a aspoň jedného rodiča.
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.

Šimon Tyrol OP, farský administrátor


