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Nasledujúce tri dni, pondelok, utorok a v stredu sú prosebnými dňami.  
Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby, aby P. Boh požehnal nám novú úrodu.  

DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU: Do soboty sa budeme v našej farnosti po svätej omši modliť       

                             deviatnik k Duchu  Svätému pred prijatím sviatosti birmovania a svätodušnými sviatkami. 
 DEVIATNIK: Je deväť dňová pobožnosť na konkrétny úmysel. V tomto deviatniku si vyprosujeme 7 darov D. Sv.                    
    1.MÚDROSŤ     2.ROZUM     3.RADA     4.SILA     5.POZNANIE     6.NÁBOŽNOSŤ     7.BÁZEŇ/ 

Na budúcu nedeľu je predpísaná celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. 

Upratovanie kostola: Birmovanci našej farnosti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV   
+  FARNOSŤ  +   

ZBOROV NAD BYSTRICOU 
Farský kostol,  

Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 
Šiesta Veľkonočná nedeľa     22. 5. 2022 

deň liturgický kalendár čas poznámka 

Pondelok 
23. 5. 

Votívna sv. omša: V ČASE SEJBY 
Prosebný deň  za úrodu 

Deviatnik k Duchu Svätému  4. deň 
17:30 †Ignác, †Františka/f/, †Jozef   /Janás/    

Utorok 
24. 5. 

po 6. veľkonočnej nedeli 

Prosebný deň  za úrodu 
Deviatnik k Duchu Svätému  5. deň 

17:30 Poďakovanie PB za 70. rokov života Peter Potočár 

Streda 
25. 5. 

po 6. veľkonočnej nedeli 

Deviatnik k Duchu Svätému  6. deň 17:30 
†Anna, †Štefan  a všetky duše v očistci z rod.  

/Marguš/ 

ŠTVRTOK 
26. 5. 

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 
Deviatnik k Duchu Svätému  7. deň 

8:00  

17:30 Za Boží ľud a farnosť 

Piatok 
27. 5. 

po 6. veľkonočnej nedeli 

Deviatnik k Duchu Svätému  8. deň 17:30 †Jozefína, †Ján  /Harvan / 

Sobota 
28. 5. 

po 6. veľkonočnej nedeli 

Deviatnik k Duchu Svätému  9. deň 7:30 Na úmysel biskupa 

NEDEĽA 
29. 5. 

SIEDMA  
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

8:00 Za Boží ľud a farnosť 

10:30 Sviatosť birmovania 

 



 

29. mája 2022 

Sviatosť birmovania bude v našej farnosti vo 

svätej omši ktorá bude v našom farskom kostole 

v nedeľu 29. mája 2022 o 10:30 h. 
 

Sviatosť zmierenia pred birmovkou 
Svätá spoveď pre birmovancov, birmovných rodičov a rodičov 

bude v sobotu 28. mája 2022 od 8:00 do 8:30 hod. Po sv. 

spovedi si birmovanec vyzdvihne v sakristii birmovný lístok. 

K sv. spovedi máte príležitosť prísť mnohí. Birmovný rodičia 

majú pristúpiť tiež k sv. spovedi. Cudzí birmovný rodičia 

z iných farností môžu prísť na birmovku vyspovedaný zo 

svojich farností, nemusia nutne ísť na sv. spoveď do Zborova. 
 

Prosím vás, aby ste rešpektovali požiadavku, že 
v nedeľu  o 10:30 hod. je sv. omša pre birmovancov 
a birmovných rodičov a ich rodiny. Tiež vás 
vyzývam, aby ste si v kostole počas omše nerobili 
súkromné fotky a filmové záznamy. Ruší to obrady.  
 

V deň birmovky birmovanec vstúpi do kostola so 
svojim birmovným rodičom keď pri vchode ukáže 
svoj birmovný lístok. 
 


