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Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 19. 3. 2023 - I 
 

Miesto a čas  liturgické slávenie úmysel sv. omše 

Pondelok    20. 3. 

Bzovík         17.30 

Sv. Jozefa, ženícha Panny 

Márie, prenesená slávnosť.  

+ Jozef Výboh, manželka 

Agnesa a rodičia z oboch strán.  

Streda         22. 3. 

Uňatín         17.30 

 + Mária Šagátová, brat Vladi-

mír a ich rodičia. Za zdravie a 

Božiu pomoc pre rodinu. 

Štvrtok        23. 3. 

Bzovík         17.30 

 + rodina Luciaková. Za zdravie 

a Božie požehnanie pre rodinu.  

Piatok         24. 3. 

Bzovík         17.30 

 + Margita Sedmáková. Za zdra-

vie a B. požehnanie pre rodinu. 

Sobota         25. 3. 

Bzovík          7.30 

K. Vrbovok 17.30 

Zvestovanie Pána, slávnosť.  

 

Vigília 5. pôstnej nedele. 

+ Emília Kosková s rodinou.  

+ Mária Cúthová, manžel, 

sestra, brat, švagor, švagriné 

a rodičia. Za zdravie a Božie 

požehnanie pre rodinu. 

Nedeľa        26. 3. 

Bzovík           7.30 

Uňatín          10.30 

 

 

Bzovík         10.30 

5. pôstna. + Vincent Debnár, manželka, 

synovia a rodičia z oboch strán.  

+ Štefan Jochlík, rodičia a starí 

rodičia. Za zdravie a Božiu 

pomoc pre rodinu. 

Za farnosť.  
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Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 19. 3. 2023 - II 
 

Od dnes platí nový rozpis služby lektorov. Prosím, aby si ho zainteresovaní 

pozreli na farskej webovej stránke. Biblické texty (čítania) v nedeľu i počas 

týždňa budú čítať určení lektori. Spoločné modlitby veriacich (prosby) čítajú 

ľudia, ktorí si objednali úmysel sv. omše. Vo sv. omši za farnosť niekto zo 

skupiny, ktorá upratovala kostol. V prípade nemožnosti čítania prosieb oslovte 

niektorého z lektorov.   
 

Zajtra, na slávnosť Sv. Jozefa, organizujú farnosti Senohrad a Litava autobus na 

púť do Sebechlieb. Odchod z Kozieho Vrbovka je o 9.10 a zo Bzovíka o 9.15. 

Voľných je ešte 10 miest. Prihlásiť sa môžete v sakristii farského kostola.  
 

V piatok o 17.00 a v nedeľu o 14.00 sa v kostole modlíme Krížovú cestu. 
 

V piatok o 18.30 pokračuje v kostole príprava birmovancov.  
 

Upratovanie farského kostola: Sandánusová. 
 

Na budúcu nedeľu budú bohoslužby v novom, tzv. letnom čase.  
 

V nedeľu o 11.30 bude v kostole príprava prvoprijímajúcich.  
 

Dnes je zbierka na kúrenie vo farskom kostole. Elektrina v januári nás stála 

1371,59 €, vo februári 1679,26 €. Minulý rok sa sumy pohybovali okolo 600 €. 

Kúrime ešte aj v marci, pokiaľ sa teplota vonku nevyrovná teplote v kostole  

(11 – 12 stupňov). Niektorí prispeli už minulú nedeľu. Nie je to problém, lebo 

kúrenie sa hradí z pravidelných zbierok (zvonček). Ak ste nemohli prispieť dnes, 

môžete tak urobiť vkladom na účet, ktorý je na farskej webovej stránke, alebo 

osobne na fare, alebo v niektorú nedeľu, keď nebude vyhlásená iná zbierka.  
 

O týždeň je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým 

utečencom. Rôzne projekty tohto druhu môžete podporiť aj vkladom na účet 

organizácií, ktoré sa v tomto smere angažujú. Letáky sú v strede kostola. 

 

 

 

   

  Vladimír Slovák 

 farár 


