
 Rímskokatolícka cirkev Farnosť BZOVÍK 
 

 

Farské oznamy na 24. cezročnú nedeľu – 11. 9. 2022 
 

Miesto a čas  liturgické slávenie úmysel sv. omše 

Utorok        13. 9. 

Bzovík         17.30 

Sv. Jána Zlatoústeho, 

biskupa a učiteľa Cirkvi, 

spomienka. 

+ Štefan Osláč, manželka Anna, 
rodičia z oboch strán. Za zdravie 

a Božie požehnanie pre rodinu.  

Streda         14. 9. 

Bzovík         17.30  

K. Vrbovok 19.00 

Povýšenie svätého kríža, 

sviatok.  

Vigília slávnosti  Sedem-

bolestnej Panny Márie.  

Poďakovanie za 60 rokov 

života dcéry.  

Za zdravie a Božie požehnanie 

pre rodinu. 

Štvrtok        15. 9. 

Bzovík         17.30 

Sedembolestnej Panny 

Márie, patrónky Slovenska, 

slávnosť. 

+ Ján Moniš, manželka Anna. 

+ z rodiny Monišovej 

a Maslíkovej.  

Piatok         16. 9. 

Bzovík         17.30 

Sv. Kornela, pápeža 

a Cypriána, biskupa, 

mučeníkov, spomienka.  

+ rodina Boďová, Mojžišová 

a Račeková. Za zdravie a Božie 

požehnanie pre rodinu. 

Sobota         17. 9. 

Uňatín         17.30 

Vigília 25. cezročnej 

nedele.   

+ František Behanovský, man-

želka Agnesa, vnuk Janko. Za 
zdravie a B. požehnanie pre rodinu. 

Nedeľa        18. 9. 

Bzovík           7.30 

 

K. Vrbovok   9.00 
 

Bzovík           9.00 

25. cezročná.  + Štefan Šufliarsky, brat Pavel a 

rodičia z obidvoch strán. Za zdra-

vie a Božie požehnanie pre rodinu 

+ rodina Ližbetinová 

a Kováčiková.  

Za farnosť. 
 

Predsedníctvo CCEE (Rada európskych biskupských konferencií) prosí 

veriacich, aby sa zúčastnili na „dni modlitieb za Ukrajinu“, ako prejav blízkosti 

a solidarity Cirkvi. Uskutoční sa na celom našom kontinente v stredu 14. 9., na 

sviatok Povýšenia Svätého kríža, ktorý sa špeciálne slávi vo východnom obrade. 

Odporúčaná je tichá eucharistická adorácia, ktorá v našej farnosti začne o 9.00 

a ukončíme ju o 16.30. Následne spevácka skupina Jednoty dôchodcov 

prednesie svoje piesne a modlitby pred krížom za kostolom, alebo v kostole.    
 

Spevácka skupina Jednoty dôchodcov bude mať svoj program aj na slávnosť 

Sedembolestnej Panny Márie od 16.30 do sv. omše.  
 

V piatok o 18.30 pozývam birmovancov na náukové stretnutie do kostola. 

Zúčastniť sa môžu aj iní veriaci, avšak prvé lavice patria birmovancom.  
 

Sviatosť manželstva v sobotu príjmu:  

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

Upratovanie farského kostola: Bytovky. 
 

Bohuznáma rodina obetovala na kostol 50 €.  


