
   Rímskokatolícka cirkev Farnosť BZOVÍK 
 

 

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu – 4. 12. 2022 
 

Miesto a čas  liturgické slávenie úmysel sv. omše 

Utorok        6. 12. 

Bzovík         17.30 

Sv. Mikuláša, biskupa, 

spomienka. 

+ Agnesa Balková, manžel Šte-

fan a ostatní z rodiny Balkovej.   

Streda         7. 12. 

K. Vrbovok 17.30 

 

 

Uňatín         18.30  

 

Vigília slávnosti 

Nepoškvrneného počatia 

preblahoslavenej Panny 

Márie. 

+ Pavel Kmeť, manželka, 

dcéra, synovia, zať, nevesta 

a ich rodičia. Za zdravie 

a Božie požehnanie pre rodinu. 

Za farnosť.  

Štvrtok        8. 12. 

Bzovík           9.30 

Bzovík         17.30 

Nepoškvrnené počatie 

preblahoslavenej Panny 

Márie, slávnosť,  

prikázaný sviatok.  

Za farnosť. 

+ Mária Monišová, manžel Ján, 

dcéra Irenka a ostatní z rodiny 

Monišovej.  

Piatok         9. 12. 

Bzovík         17.30 

Za zachovanie pokoja 

a spravodlivosti  

+ rodičia Gažovci a starí rodi-

čia z oboch strán. Za zdravie 

a Božie požehnanie pre rodinu.  

Sobota       10. 12. 

Uňatín          17.30 

Vigília 3. adventnej nedele.   + rodina Trubínyová a 

Dvorská. Za zdravie a Božie      

požehnanie pre rodinu. 

Nedeľa      11. 12. 

Bzovík           7.30 

K. Vrbovok   9.00 
 

Bzovík         10.30 

3. adventná.  Na úmysel. 

Poďakovanie za 60 rokov 

života Márie, za zdravie a 

Božie požehnanie pre rodinu.  

Za farnosť.  
 

Dnes o 14.00 bude v kostole modlitba posvätného ruženca, prvonedeľná pobožnosť 

a výmena ružencových tajomstiev.  
 

V stredu, piatok a sobotu sú kántrové dni. Prosíme za pokoj a spravodlivosť vo svete.  
 

Na štvrtok 8. decembra o 18.30 zvolávam do Pastoračného centra stretnutie Farskej 

rady. Vyhodnotíme práce,  hospodárenie a investície v roku 2022 a prediskutujeme 

hospodárenie v roku 2023. Budeme sa zaoberať prerozdelením upratovacích skupín, 

službou lektorov, rozdávačov sv. prijímania, projekciou a inými službami pri liturgii. 

V programe je aj plán sv. omší počas Vianoc a požehnanie Mariánskeho stĺpa. Svoje 

postrehy, pripomienky a podnety k týmto alebo iným náležitostiam v živote farnosti 

tlmočte členom Farskej rady.        
 

V piatok o 18.30 pokračuje v kostole príprava birmovancov.  
 

Upratovanie farského kostola: Bytovky. 
 

Z pohrebu Agnesy Pavlendovej obetovali na kostol 200 a na opravu fary 200 €.  

Zbierka na charitu v našej farnosti bola 550 €.  
 

Vladimír Slovák, farár  


