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MODLITBA K SVÄTÉMU JOZEFOVI 
Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. 

Tebe Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju 
dôveru; s tebou sa Kristus stal mužom. Ó, blažený Jozef, ukáž, 

že si aj naším otcom a veď nás po ceste života. Vypros nám 
milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým 

zlom. Amen.  

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV  +  Farnosť  +  Zborov nad Bystricou 

Farský kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   24. 1. 2021 

deň liturgický kalendár čas poznámka 

PONDELOK 

25. 1. 
OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA  

/sviatok/ 
17:30 TV Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

UTOROK 

26. 1. 
Sv. Timoteja a Títa, biskupov 17:30 TV 

†Gejza, †Štefania (f) a ostatní zosnulí z rodiny       
       /Droščák/  

STREDA 

27. 1. 
3. týždeň v Cezročnom období 17:30 TV †Alžbeta /Ozaňáková/    1. v. smrti 

ŠTVRTOK 

28. 1. 
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 17:30 TV 

Za zdravie, B. pomoc a ochranu PM pre rodinu  

     /M. Koňušík/m. 
PIATOK 

29. 1. 
3. týždeň v Cezročnom období 17:30 TV †Gašpar, †Pavlína, †Anna    /Masaryk/ 

SOBOTA 

30. 1. 
Panna Mária v sobotu 8:00  Na úmysel biskupa 

NEDEĽA 

31. 1. 

Štvrtá nedeľa  

v Cezročnom období 
10:00 TV Za Boží ľud 

Dnes je biblická nedeľa. Pápež František preložil slávenie nedele  Božieho slova z tretej 
adventnej nedele na tretiu nedeľu cez rok, aby tak pozval všetkých ľudí hneď na začiatku 
nového roka k čítaniu Božieho slova zo Svätého písma. Povzbudzujem vás, aby ste si našli 

čas aspoň na chvíľu a prečítali si každý deň kúsok zo sv. Písma. 
Dnes o 13:00 h. má pohreb vo Sverepci váš rodák zo Zborova nad Bystricou  

Vdp. dekan, ANTON KUBICA. Spomínajte na jeho dušu vo svojich modlitbách. 

V pondelok 25. januára na sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla sa končí týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  

Na zakončenie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov Vás pozývam sledovať priamy prenos modlitby posvätného ruženca  

a sv. omše za jednotu kresťanov zo zborovského farského kostola. 

Povzbudzujeme Vás, aby ste sa počas celého roka sv. Jozefa pravidelne modlievali v 
domácnostiach k sv. Jozefovi zvlášť za našich manželov a otcov. 

Ďakujem za Vašu podporu a štedrosť, aby sme  aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky na 
kostol a farnosť  a pripravovať pastoračné aktivity. PBZ vám a požehnaj. 

KRSTY DETÍ: Na budúcu poslednú sobotu v mesiaci budú krsty detí našej  farnosti. 

         Krstná náuka:  pre rodičov a krstných rodičov bude v piatok po sv. omši o 1815 hod. na fare 
UPRATOVANIE A ČISTENIE FARSKÉHO KOSTOLA DVOR:  MIČOV  30. 1. 


