
 Rímskokatolícka cirkev Farnosť BZOVÍK 
 

 

Farské oznamy na 20. cezročnú nedeľu – 14. 8. 2022 
 

Miesto a čas  liturgické slávenie úmysel sv. omše 

Pondelok    15. 8. 

Bzovík           7.30 

Bzovík         19.00       

Nanebovzatie Preblaho-

slavenej Panny Márie, 

slávnosť, prikázaný sviatok   

Za farnosť. 

+ Štefan Chabreček, manželka 

Alžbeta, dcéra, syn a vnuk.  

Utorok        16. 8. 

Bzovík         17.30 

Sv. Štefana Uhorského, 

slávnosť patróna chrámu  

+ Ján Vician, manželka Mária, 

rodičia, starí rodičia. Za zdravie 

a Božie požehnanie pre rodinu.  

Streda         17. 8. 

K. Vrbovok 19.00 

 + Anna Cúthová, manžel, 

synovia, nevesty, vnuk a ich 

rodičia. Za zdravie a Božie 

požehnanie pre rodinu. 

Štvrtok        18. 8. 

Bzovík         19.00 

 + Štefan Sandánus, manželka 

Irena a rodičia z oboch strán.  

Piatok         19. 8. 

Bzovík         19.00 

 + Krstní a birmovní rodičia.  

Sobota         20. 8. 

Uňatín         19.00 

Vigília 21. cezročnej 

nedele.   

+ Mária Štefančová. 

Nedeľa        21. 8. 

Bzovík           7.30 

K. Vrbovok   9.00 

Bzovík         10.30 

21. cezročná.  + z rodiny Aľakšovej 

a Sedmákovej.  

Za farnosť. 

+ Ján Hriň, mesačná.  
 

V utorok bude hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom banskobystrický 

dekan a diecézny historik ThDr. Gabriel Brendza. Po sv. omši sú všetci 

prítomní pozvaní na „agapé“ – pohostenie v priestoroch farského dvora 

a budovy fary. Kto chce prispieť koláčmi, či inak, môže ich priniesť na faru.    
 

V utorok 16.8.2022 končí zápis na prípravu k sviatosti birmovania, ktorá by 

mala byť v roku 2023. K dnešnému dňu je prihlásených 40 kandidátov.  
 

V nasledujúcich týždňoch by sme chceli realizovať chodník k Pastoračnému 

centru a k historickému altánku. Pred odbornými prácami treba vykonať zemné 

úpravy. Kto chce pomôcť pri kopaní, či iných prácach, môže tak urobiť v sobotu 

od 8.00, kedy začína brigáda. Treba si priniesť krompáč, príp. lopatu a hrable.   
 

Sviatosť manželstva chcú prijať:  

Jakub Zelenčík a Júlia Mackovová, obidvaja pochádzajúci zo Bzovíka.  
 

Upratovanie farského kostola: Kuzmová. 
 

Z krstu Rebeky Očenášovej obetovali na kostol 100 €.  
 

     Vladimír Slovák, farár 


