
 Rímskokatolícka cirkev Farnosť BZOVÍK 
 

 

Farské oznamy na 22. cezročnú nedeľu – 28. 8. 2022 
 

Miesto a čas  liturgické slávenie úmysel sv. omše 

Utorok        30. 8. 

Bzovík         19.00 

 + Ondrej Slaný, manželka Má-

ria a rodičia z oboch strán. Za 
zdravie a B. požehnanie pre rodinu.   

Streda         31. 8. 

K. Vrbovok 19.00 

 Poďakovanie za 40 spoločných 

rokov života Anny a Jána.  

Štvrtok          1. 9. 

Bzovík         19.00 

Prvý štvrtok.  

8. svetový deň modlitieb za 

ochranu stvorenstva. 

+ Pavol Dendiš, manželka Mar-

gita a rodičia z oboch strán. Za 

zdravie a B. požehnanie pre rodinu.   

Piatok           2. 9. 

Bzovík         19.00 

Prvý piatok.  + z rodiny Maslíkovej. Za zdra-
vie a Božie požehnanie pre rodinu.  

Sobota           3. 9. 

Bzovík          7.00 

Uňatín         19.00 

Svätého Gregora Veľkého, 

pápeža a učiteľa Cirkvi. 

Vigília 23. cezročnej 

nedele.   

+ Mária Mackovová, mesačná.  

+ Ján Alakša, brat Jozef a 

rodičia. Za zdravie a Božie 

požehnanie pre rodinu. 

Nedeľa          4. 9. 

Bzovík           7.30 

 

K. Vrbovok   9.00 

 

 

 

Bzovík         10.30 

23. cezročná.  + rodina Mojžišová 

a Debnárska. Za zdravie 

a Božie požehnanie pre rodinu. 

+ Agnesa Mäsiarová, bratia, 

sestry, švagrovia, švagriná a ich 

rodičia. Za zdravie a Božie 

požehnanie pre rodinu. 

Za farnosť. 
 

Spovedám utorok - sobota od 18.00 v mieste sv. omše, v Bzovíku aj v stredu od 15.00 

do 16.00. Vo štvrtok od 18.15 je adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania. 

V piatok je celodenná adorácia od 9.00. V piatok predpoludním navštívim chorých 

doma s ponukou sviatosti zmierenia a Eucharistie. 
  

V piatok pri sv . omši budeme prosiť o dary Ducha Svätého pre našich žiakov, 

študentov a učiteľov.  
 

V sobotu o 7.30 pozývam mužov i ženy na veľké upratovanie kostola.   
 

V nedeľu o 10.30 pozývam birmovancov na prvé stretnutie. Pri sv. omši budem 

hovoriť o zmysle a význame birmovky. Po sv. omši dohodneme formy prípravy.    
 

Sviatosť manželstva chcú prijať:  

Michal Táčik, pochádzajúci z Lučenca a Eva Balková pochádzajúca z Uňatína.  

Milan Fašanok, pochádzajúci z Kežmarku a Kristína Babicová, p. z Jalšovíka.  

Rudolf Šufliarsky, bývajúci na Bzovíku a Denisa Svitková, bývajúca v Krupine. 
 

Upratovanie farského kostola: Kozí Vrbovok. 
 

Bohuznáma rodina obetovala na kostol 50 €.  

Z pohrebu Márie Herkovej obetovali na kostol 340 €.   


