
Rímskokatolícka cirkev Farnosť BZOVÍK 
 

 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu – 22. 5. 2022 
 

Miesto a čas  liturgické slávenie úmysel sv. omše 

Utorok        24. 5. 

Bzovík         19.00 

 + manželia Mária a Ján 

Molnárovci.  

Streda         25. 5. 

K. Vrbovok 19.00 

Vigília slávnosti 

Nanebovstúpenia Pána. 

+ Mária Cúthová a rodičia. Za 
zdravie a B. požehnanie pre rodinu. 

Štvrtok        26. 5. 

Bzovík           9.30 

Bzovík         19.00 

Nanebovstúpenie Pána, 

slávnosť, prikázaný 

sviatok.  

Za farnosť. 

+ Pavel Laurinc, manželka 

Mária a rodičia z oboch strán.  

Piatok         27. 5. 

Bzovík         19.00 

 Za zdravie a Božie požehnanie 

pre rodinu. 

Sobota        28. 5.          

Uňatín          19.00 

Vigília 7. Veľkonočnej 

nedele.   

+ Ján Parobok, manželka Anna, 

syn Pavel a ich rodičia. Za zdra-

vie a Božie požehnanie pre rodinu 

Nedeľa        29. 5. 

Bzovík           7.30 

 

K. Vrbovok   9.00 

 

 

Bzovík         10.30 

7. Veľkonočná nedeľa. + Zuzana Macková, manžel 

Štefan a syn Pavel. Za zdravie 

a Božie požehnanie pre rodinu. 

+ Mária Stanková, manžel, syn 

a ich rodičia. Za zdravie 

a Božie požehnanie pre rodinu. 

Za farnosť.  
 
 

Od pondelku do stredy sú prosebné dni za úrodu. Spoločne sa za tento úmysel 

budeme modliť v utorok o 18.30 pri kríži za kostolom.  
 

V utorok o 19.45 bude v Pastoračnom centre synodálne stretnutie. Téma:  

Rozlišovanie a rozhodovanie. Otázky do diskusie: Aké metódy a postupy používame 

pri rozhodovaní? Ako ich možno zlepšiť? Ako podporujeme spoluúčasť na rozhodova-

ní v rámci hierarchických štruktúr? Pomáhajú nám naše metódy rozhodovania počúvať 

celý Boží ľud? Aký je vzťah medzi konzultáciou a rozhodovaním a ako ich uplatňuje-

me v praxi? Aké nástroje a postupy používame na podporu transparentnosti a zodpo-

vednosti? Ako môžeme rásť v spoločnom duchovnom rozlišovaní? 
 

Vo štvrtok od 18.00 do 18.55 bude v PC na fare príprava prvoprijímajúcich. 

V sobotu o 10.30 bude spoveď prvoprijímajúcich detí a ich blízkych. Po skončení bude 

nácvik slávnosti Prvého svätého prijímania, ktoré bude v nedeľu o 10.30.  

Rodičov prvoprijímajúcich detí prosím o pomoc pre farnosť v tri soboty: 28.5. kosíme 

okolie kostola, 4.6. kosíme farskú záhradu a vyvážame trávu, 11.6. robíme kopáčske, 

nakladacie a iné manuálne práce. Prosím, aby ste sa prihlásili do soboty, ktorej akcie 

sa chcete zúčastniť. Dohodneme náplň práce i potrebné nástroje.   
 

Upratovanie farského kostola: Kuzmová. 
 

Na budúcu nedeľu sa pridáme k celoslovenskej zbierke na katolícke masmédiá.   
 

Vladimír Slovák, farár 


