
            
 

 

 

FARSKÉ OZNAMY 

 

 

 

 

 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV   

+  Farnosť  +  Zborov nad Bystricou 
Farský kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   22. 1. 2023 

deň liturgický kalendár čas poznámka 

PONDELOK 

23. 1. 
3. týždeň v Cezročnom období 16:30 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

†Emília Backová 1v. smrti 

UTOROK 
24. 1. 

Sv. František Saleský, 

biskup a učiteľ Cirkvi 
16:30 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 
Za zdravie B. pomoc a požehnanie a ochranu PM rod. Martykán, Jantoš, Mitka 

STREDA 
25. 1. 

OBRÁTENIE SV. PAVLA, 

APOŠTOLA  /sviatok/ 16:30 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

Za zdravie B. pomoc a požehnanie rod. Slovák a Stančo  /LSm/ 
ŠTVRTOK 

26. 1. 
Sv. Timoteja a Títa,  

biskupov 16:30 Za zdravie B. pomoc a požehnanie a ochranu PM rod. Pytel, Potočár 

PIATOK 
27. 1. 

3. týždeň v Cezročnom období 17:30 †Justína, †Ondrej a všetky duše v očistci z rodiny Minarčík 

SOBOTA 
28. 1. 

Sv. Tomáša Akvinského, 
kňaza a učiteľa Cirkvi 7:30 Na úmysel biskupa  

NEDEĽA 

29. 1. 

Štvrtá nedeľa 

v Cezročnom období 

8:00  

10:00 Za farnosť a Boží ľud 

Dnes je NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA.  
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. 

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

Od nového roka nám prišla nová faktúra za farský kostol na plyn. Doteraz sme platili mesačne 
680€. Od februára nám vypočítali podľa nového splátkového kalendára na rok 2023 platiť 
mesačne 2273€. A to ešte nevieme aká príde faktúra za elektrinu. 

Ak chodíte nakupovať do OD Tesco v KNK prebieha v ňom hlasovanie na podporu vybraných 
projektov. Prosím po nákupe zoberte si hlasovací žetón a vhoďte ho na projekt obnovy 
exteriéru pri kaplnke na hore Živčák. Ak tento projekt bude mať od vás hlas Tesco potom 
podporí obnovu lavičiek pred kaplnkou na Živčáku. Toto hlasovanie prebieha iba v OD Krásno 
nad Kysucou a Turzovka. Ak budete mať cestu tak aj takýmto spôsobom môžete pomôcť. PBZ. 

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.  
UPRATOVANIE A ČISTENIE FARSKÉHO KOSTOLA DVOR:  GORILOV   28. 1. 


