
  Rímskokatolícka cirkev Farnosť BZOVÍK 
 

 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu – 29. 5. 2022 
 

Miesto a čas  liturgické slávenie úmysel sv. omše 

Utorok        31. 5. 

Bzovík         19.00 

 + Štefan Šufliarsky, 1. výročie.  

Streda           1. 6. 

Uňatín          19.00 

Sv. Justína, mučeníka, 

spomienka. 

+Jozef  Špurnaj a rodičia z 

oboch strán. Za zdravie a Božie 

požehnanie pre rodinu. 

Štvrtok          2. 6. 

Bzovík         19.00 

Deň modlitieb za duchovné 

povolania (prvý štvrtok). 

Za šťastný pôrod  

 

Piatok           3. 6. 

Bzovík         19.00 

Sv. Karola Lwangu a spol., 

mučeníkov, spomienka. 

Prvý piatok.  

+ rodina Ostrihoňová 

a Čižmárová. Za zdravie 

a Božie požehnanie pre rodinu.  

Sobota           4. 6.          

Bzovík           7.00 

K. Vrbovok 19.00 

Prvá sobota.  

Vigília slávnosti  

Zoslania Ducha Svätého.  

+ Helena a ostatní z rodiny.  

+ František Čižmár a rodičia.  
Za zdravie a B. požehnanie pre rodinu. 

Nedeľa          5. 6. 

Bzovík           7.30 

Uňatín            9.00 

 

Bzovík         10.30 

Zoslanie Ducha Svätého, 

slávnosť.  
 

+ Ján Tuhársky, 3. výročie, 

rodičia a rodina Hrčková.  

Za zdravie a Božiu pomoc pre 

Agnesku.  

Za farnosť. 
 
 

Spovedám od utorku do soboty od 18.00 v mieste konania sv. omše, v stredu aj 

15.00 – 16.00 na Bzovíku.  
 

V utorok o 19.45 bude v Pastoračnom centre posledné synodálne stretnutie. 

Téma: Formovanie v synodalite. Budeme hodnotiť význam, formy a systém 

synodálnych stretnutí, ako aj ich odkaz do budúcnosti.    
 

Vo štvrtok od 18.15 bude poklona Sviatosti Oltárnej, pri ktorej sa budeme 

modliť za duchovné povolania. Ukončíme ju pred sv. omšou.  
 

V piatok je celodenná adorácia od 9.00, môžete sa zapísať.  

Predpoludním navštívim chorých doma.   
 

V sobotu od 9.00 kosíme farskú záhradu. O účasť prosím rodičov 

prvoprijímajúcich detí. Brigáda pre nich bude aj budúcu sobotu.  
 

Na budúcu nedeľu o 15.00 zvolávam stretnutie Farskej rady. Bude rokovať 

o sv. omšiach vonku, službe rozdávateľov sv. prijímania, upratovaní kostola 

a iných témach. Svoje pohľady a požiadavky prosím odovzdajte jej členom.  
 

Upratovanie farského kostola: Jalšovík. 
 

Dnes sa pripájame k celoslovenskej zbierke na katolícke masmediálne projekty. 
 
 

           

Vladimír Slovák, farár 


