
FARSKÉ  OZNAMY 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV  +  Farnosť  +  Zborov nad Bystricou 
Farský kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

                    DRUHÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA      /Biblická nedeľa/       5. 12. 2021 
 

Deň Liturgický týždeň Čas Poznámka 

PONDELOK 
6. 12. 

po 2. adventnej nedeli  

 
17:30 †Jozefína, †Jozef, †Mária, †Jozef    /Kučák/ 

UTOROK 
7. 12. 

/Vigília zo sviatku NPPM/ 17:30 †Justin, †Jozefína, †Augustín, a ostatní zosnulí z rod. 

STREDA 
8. 12. 

Nepoškvrnené Počatie PM 
Slávnosť - Prikázaný sviatok 

17:30 
Deň konsekrácie farského kostola 

Možnosť získania úplných odpustkov 

ŠTVRTOK 
9. 12. 

Preblahoslavená  
Panna Mária Loretánska 

10:00 Pohrebná      †Juraj Harvan 

17:30 Za zdravie, Božiu pomoc, požehnanie a ochranu PM rod. /Minkoš, Hlavatý/ 

PIATOK 
10. 12. po 2. adventnej nedeli 17:30 

† Anna Kocifajová 
Zimné kantrove dni 

SOBOTA 
11. 12. 

Preblahoslavená  
Panna Mária Guadalupská 7:30 Zimné kantrove dni 

NEDEĽA 
12. 12. 

III. ADVENTNÁ NEDEĽA 

/Gaudete - Radostná/ 10:00  

 

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci .  
Po sv. omši vykonáme poklonu a prvonedeľnú pobožnosť a požehnanie farnosti. 

V stredu budeme sláviť v našej farnosti Patrocínium nášho farského 
kostola: NEPOŠKVRNENE POČATIE PANNY MÁRIE. A tiež slávime 

slávnostnú konsekrovanie kostola /dedikácia/. V tomto roku to bude 48 
rokov. Pri sv. omšiach môžeme získať plnomocné odpustky ak splníme 

predpísané podmienky. Byť po sv. spovedi v milosti posväcujúcej, prijať 
Eucharistiu, navštíviť v tento výročitý  deň kostol a pomodliť sa modlitbu 
Pána a Verím v Boha a na  úmysel Svätého Otca. Ak navštívite súkromne 

kostol na osobnú modlitbu a splníte predpísané podmienky môžete 
získať úplné odpustky. Aj keď prijmete Eucharistiu v iný deň. 

Kostol bude v stredu 8. 12. otvorený celý deň!!! 
V týždni v piatok a v sobotu sú zimné kantrove dni. Máme si jeden deň vybrať a v tento 

deň sa máme viac modliť, postiť sa a konať skutky umŕtvovania a pokánia. V tento vybratý 
deň máme konať skutky kajúcnosti na úmysel kantrových dní, ktorý je:  

,,Aby sme sa dobre pripravili na druhý príchod Ježiša Krista a vnútorne sa pripravili 
na narodenie Spasiteľa.“ 

Birmovanci: Skupina č. 5. bude mať stretnutie v sobotu  11. 12. o 17:00 h. v triede pod kostolom 

Vyslovujem úprimné P. Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh 
mnohonásobne odmení požehnaním už tu na zemi. 

UPRATOVANIE A ČISTENIE FARSKÉHO KOSTOLA DVOR:  JÁNOŠKOV 11. 12. 
 

V kostole sú vianočné sviece ktoré si môžete zakúpiť vtedy keď je kostol 

otvorený k súkromnej poklone a modlitbe. 


