
 

 

FARSKÉ  OZNAMY 
 

 
 

Deň Liturgický týždeň Čas Poznámka 
PONDELOK 

21. 2. 
7. týždeň v Cezročnom období 17:30 †Anna, †František 

UTOROK 
22. 2. 

Katedra sv. Petra 17:30 
Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu PM rod. Plaček, 

Smržo, Horák 

STREDA 
23. 2. 

Votívna sv. omša k úcte sv. Jozefa 17:30 †Ondrej a †rodičia z oboch strán  /Masarik/ 

ŠTVRTOK 
24. 2. 

Votívna sv. omša za kňazské povolania 
Adoracia + Korunka BM 17:30 Za pokoj a ochranu a pomoc Božiu do rodiny Pohančeník 

PIATOK 
25. 2. 

7. týždeň v Cezročnom období 17:30 †František    /Jantoš/ 

SOBOTA 
26. 2. 

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu 7:30 Na úmysel biskupa 

NEDEĽA 

27. 2. 
8. nedeľa v Cezročnom období 

8:00  

10:00 Za Boží ľud a za farnosť 
 

Prvé sväté primanie detí v našej farnosti bude v tomto roku 12. júna 2022 

Stretnutie s rodičmi detí ktoré idú na prvé sv. prijímanie v tomto roku bude vo 
štvrtok 24. 2. po sv. omši v triede pod farským kostolom. 

Počas pôstneho obdobia organizujeme už 5. pôstnu zbierku potravín, šatstva, obuvi, detského 
oblečenia a hračiek a hygienických i čistiacich prostriedkov pre inštitút Krista Veľkňaza, ktorej 
predstaveným je kňaz Marian Kuffa v Žakovciach. Zabalené veci môžu byť vo vreciach, alebo 

v krabiciach. Môžete ich prinášať do kostola od pondelka 1. marca do konca mesiaca. 
KRSTY DETÍ: Na budúcu poslednú sobotu  v mesiaci budú krsty detí v našej farnosti  

Krstná náuka: pre rodičov a krstných rodičov bude v piatok po sv. omši.  

                            Možnosť sv. spovede počas týždňa ½ hod. pred sv. omšou. 
Birmovanci: Budete mať stretnutie v triede pod kostolom. Sk. č. 8 v piatok o 16:30 hod. -- Sk. č. 5 v sobotu o 17:00 hod. 

Z biskupského úradu poslali dátum birmovky pre našich farníkov zo Zborova nad 
Bystricou. Sviatosť birmovania bude v nedeľu 29. mája 2022 o 10:30 hod.   

UPRATOVANIE A ČISTENIE FARSKÉHO KOSTOLA DVOR:  ZUŠČÁKOV  26. 2. 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV   

+  Farnosť  +   
Zborov nad Bystricou 

Farský kostol,  
Nepoškvrneného Počatia  Panny Márie 

SIEDMA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ              
20. 2. 2022 


