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

Farské oznamy
5. Pôstna Nedeľa

FériaPondelok 27/3
+ rodičia a PB pre rodinuRajmun 06:00
+ Ján | spovedá RajmundRafael 18:00sv. omša:

FériaUtorok 28/3
+ rodičov Ján, Júliu a brata JánRafael 06:00
za úmysly apoštolátu sv. Zdislavy | spovedá RajmundReginal 18:00sv. omša:

FériaStreda 29/3
poďak. za 60 r. života RenátyReginal 06:00
PB pre rodinu | spovedá ReginaldŠebasti 18:00sv. omša:

FériaŠtvrtok 30/3
+ Ján, JozefŠebasti 06:00
PB pre Šimona | spovedá ŠebastiánAlbert 18:00sv. omša:

FériaPiatok 31/3
+ Anna,Ján,Pavol,Ondrej,JánAlbert 06:00
PB pre Petra s rodinou | spovedá AlbertMatúš 18:00sv. omša:

FériaSobota 1/4
++ OP | spovedá SamuelSamuel 08:00
+ sestra Blanka,Jaroslav a Matka Blanka | spovedá IrenejIrenej 18:00sv. omša:

Palmová nedeľaNedeľa 2/4
za živých členov Ružencového bratstvaŠebasti 07:30
za našu farnosťDamián 09:00
+ PavelRafael 10:30
+ st. rodičia Jozef, MáriaTadeáš 18:00

sv. omša:

Ďakujeme za upratovanie kostola a na budúci týždeň prosíme skupinu č. 1 pod vedením p. Eperješiovej.

Konferencia biskupov Slovenska vyhlasuje Zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Svoje príspevky môžete 
vkladať do pripravenej pokladničky pod chórom po celý týždeň.

V pondelok po večernej sv. omši a následných vešperách vystavíme k verejnej úcte relikviu bl. Titusa Zemana SDB, mučeníka za 
duchovné povolania. Život tohto slovenského svätca nám predstaví don Jozef Luscoň SDB.  

V rámci pôstneho obdobia vás pozývame každú stredu o 17.30 na modlitbu rozjímania o umučení Pána veršami sv. Kataríny de Ricci 
a na modlitbu Krížovej cesty každý piatok a nedeľu o 17.00. Na záver týchto pobožností bude udeľované požehnanie relikviou sv. 
kríža. Najbližší piatok pozývame k modlitbe zvlášť  manželov a rodiny. Budúcu nedeľu pozývame k vedeniu tejto modlitby mladých.

V sobotu 01.04.2023 pozývame všetkých, najmä deti s rodičmi na fatimskú sobotu, Začneme sv. omšou o 08:00 hod., po nej nasleduje 
modlitba posvätného ruženca a krátka adorácia. Na záver čakajú na prítomných raňajky v Klube u Jakuba.

V sobotu 1. apríla o 16.00 sa uskutoční stretnutie miništrantov. Všetkých srdečne pozývame.

Na budúcu nedeľu 02.04.2023 o 16:45 hod. bude stretnuitie všetných členov Ružencového bratstva.

Na blížiace sa veľkonočné sviatky sa patrí pripraviť aj dobrou spoveďou. V kostole spovedáme každý deň 30 min. pred večernou sv. 
omšou, po ranných sv. omšiach na požiadanie u celebrujúceho kňaza. Osobitná predveľkonočná spoveď sa v našej farnosti uskutoční v 
pondelok 3. apríla od 16.00. Nezabudnite na sv. spoveď nahlásiť aj svojich príbuzných, ktorí sú chorí.

Všetkých stredoškolákov pozývame 28. apríla - 1. mája do Kontemplatívneho centra Pustý Dvor - Ábelová na stretnutie dominikánskej 
mládeže s témou Dobré úmysly, autentická sloboda a šťastný život: Ako odlíšiť dobro od zla? Viac informácií nájdete na 
www.dominikani.sk.

Ponúkame vám možnosť prispieť 2% z dane pre potreby nášho konventu a Centra univerzitnej pastorácie vo Zvolene. Tlačivá nájdete 
na webe farnosti ako aj vo vestibule kostola pod nástenkou. Úprimne ďakujeme za vašu podporu!

Rafael M. Tresa OP, farský administrátor


