
 

FARSKÉ OZNAMY 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV  +  Farnosť  +  Zborov nad Bystricou  

Farský kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

                              31.  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                          3. 11. 2019 

 

Deň Liturgický týždeň Čas Poznámka 

PONDELOK 
4. 11. 

Sv. Karol Boromejský, biskup 17:30 
4. deň: /odpustky za duše v očistci/ 

Za samovrahov a ľudí, ktorí boli zavraždení, 
alebo zomreli náhle či tragicky 

UTOROK 
5. 11. 

31. týždeň v Cezročnom období 17:30 

5. deň: /odpustky za duše v očistci 
Za ktoré sa nikto menovite nemodlí a ktoré 

najviac potrebujú Božie milosrdenstvo 

STREDA 
6. 11. 

Votívna sv. omša za duše v očistci 17:30 

6. deň: /odpustky za duše v očistci/ 
Za zosnulých pápežov, biskupov, kňazov, 

rehoľníkov a misionárov 

ŠTVRTOK 
7. 11. 

31. týždeň v Cezročnom období 17:30 
7. deň: /odpustky za duše v očistci/ 

Za zosnulých členov bratstva sv. ruženca 

PIATOK 
8. 11. 

Votívna sv. omša za duše v očistci 17:30 

8. deň: /odpustky za duše v očistci/ 
Za duše, ktoré sú najďalej od svojho vyslobodenia  

 

SOBOTA 
9. 11. 

Výročie posviacky Lateránskej 

baziliky 
7:30  

NEDEĽA 

10. 11. 
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V 

CEZROČNOM OBDOBÍ 

8:00 
10:00 

 

 

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci po druhej sv. omši bude prvonedeľná poklona 
a požehnanie farnosti.  

Dnes je ofera – zbierka na potreby kostola a farnosti. PBZ za milodary. 

SLOVENSKÁ POLÍCIA ŽIADA VYHLÁSIŤ NASLEDUJÚCI OZNAM.  Prichádza k posunu času a aj preto žiadame všetkých 

účastníkov cestnej dopravy o zvýšenú pozornosť na cestách. Najmä za zníženej viditeľnosti ráno a za šera. Žiada aby 

chodci a cyklisti boli na ceste vidieť. Deti ráno keď idú do školy a chodci majú byť riadne označený reflexnými 

prvkami na odeve. Vodiči neoznačeného účastníka cestnej premávky zbadajú na poslednú chvíľu. Preto prosíme 

všetkých o disciplínu a ohľaduplnosť. 

Pozývam všetky deti, ktoré sa chcú zapojiť do Koledovania Dobrej noviny ktorá bude prebiehať počas Vianočných 

sviatkov, aby sa čím skôr prihlásili u pani učiteľky Backovej.  Oslovujem rodičov, aby povzbudili 

svoje deti ku koledovania Dobrej noviny, aby im vysvetlili, že je to Bohu milý skutok pomáhať deťom vo svete. 

Za lavicami na stolíku sú kalendáre z Rodiny Nepoškvrnenej, ktorý vydávajú rehoľné sestry vo Vrícku. Kúpou tohto kalendára 

ich podporíte. 1 kus 2 €. Tiež si u pani kostolníčky predplaťte časopis Rodinu Nepoškvrnenej na budúci rok, ktorý odoberáte. 

UPRATOVANIE A ČISTENIE FARSKÉHO KOSTOLA DVOR:  ZUŠČÁKOV   9. 11. 

 


