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

Farské oznamy
5. nedeľa v cezročnom období

5. nedeľa v cezročnom obdobíNedeľa 5/2
za živých členov RBAlbert 07:30
za našu farnosťSamuel 09:00
+ PavelRafael 10:30
PB pre rodinu PalúchovúTadeáš 18:00

sv. omša:

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)Pondelok 6/2
PB pre OľguRajmun 06:00
PB pre Petra, Michala a celú rodinu | spovedá RajmundTadeáš 18:00sv. omša:

Spomienka na zosnulých otcov a matky členov rehole (spomienka OP)Utorok 7/2
+ Peter, rodičia a brat JozefTadeáš 06:00
za úmysly apoštolátu sv. Zdislavy | spovedá MatúšAlbert 18:00sv. omša:

FériaStreda 8/2
PB pre AndrejkuAlbert 06:00
PB pre rodinu | spovedá IrenejSamuel 18:00sv. omša:

FériaŠtvrtok 9/2
PB pre rodinu CaputovúSamuel 06:00
+ Annu | spovedá SamuelRafael 18:00sv. omša:

Sv. Školastiky, panny (spomienka)Piatok 10/2
+ Jozef,František,Mária,LadislavRafael 06:00
PB pre Annu s rodinou | spovedá AlbertIrenej 18:00sv. omša:

Prebl. Panny Márie Lurdskej (spomienka)Sobota 11/2
++ OP | spovedá DamiánDamián 08:00
+ Ján a PB pre manželku | spovedá IrenejAlbert 18:00sv. omša:

6. nedeľa v cezročnom obdobíNedeľa 12/2
+ rod. CerovskúSamuel 07:30
za našu farnosťMatúš 09:00
poďakovanie za 40 r. manželstvaRafael 10:30
PB pre dcéru KristínuIrenej 18:00

sv. omša:

Ďakujeme za upratovanie kostola a na budúci týždeň prosíme skupinu č. 6 - skautov.

Pondelkové večery patria našim stretnutiam so svätými a úcte ich relikviám. V najbližší pondelok vystavíme k verejnej úcte relikviu 
sv. Magdalény z Cannosy, Informácie o vystavovaných relikviách nájdete aj na webovej stránke farnosti.

V stredu (8.2.2023) pozývame na večerné stretnutie nad Katechizmom s P. Rafaelom OP.

Vo štvrtok (9.2.2023) od 17:00 hod. vás pozývame na adoráciu Sviatosti Oltárnej.

Lektorov a všetkých, ktorí majú záujem prednášať Božie slovo pri sv. omšiach pozývame na stretnutie vo štvrtok (9.2.2023) po 
vešperách.

V piatok (10.2. 2023) pozývame birmovancov na sv. omšu o 18.00 a následné stretnutie v klube u Jakuba.

V sobotu (11.2. 2023) o 10.00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

Dnes o 16:45 hod. bude stretnutie všetkých členov Ružencového bratstva.

Rafael Tresa OP, farský administrátor


