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Rímskokatolícka cirkev farnosť Svätokríţske námestie 23, 965 01 Ţiar nad Hronom 

tel. + fax: 045/6733115     @:  faraziar@gmail.com     w3: ziar.fara.sk 
 

 

 

Farské oznamy 

30. 11. – 06. 12. 2020 
 

 

„Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“ 

 

 
 

 

Pondelok Sv. Ondreja, apošt., sviatok 18:00 + rodičia Magdaléna a Eugen   

Utorok féria  07:00 + rodičia a + bratia  

Streda féria - RORÁTNA 
!!! 

06:00 

Za zdravie a Božiu pomoc pre pátra 

Lukáša 

Štvrtok 
Sv. Františka Xaverského, 

kňaza, patr. BB diec., sviat. 
18:00 + manžel Jozef, 16. výročie 

Piatok féria 18:00 Za Božiu pomoc pre syna s rodinou 

Sobota féria 

07:00 
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Šusterovú  

18:00 
+ rodina Mrázová, + rodičia a + 

súrodenci  

Nedeľa 2.  adventná nedeľa   /B/ 
07:30 

Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov 

života syna 

09:30 Za veriacich  
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● Dnes je tradičná jesenná zbierka na charitu. Za milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať. 

 

● Vo štvrtok po večernej sv. omši budem na fare zapisovať nové úmysly sv. omší na 

mesiace január, február a marec. Od každého iba jeden! 

 

● Na prvý piatok ešte NEBUDEM spovedať chorých po domácnostiach. Pokiaľ bude 

vyhovujúca situácia ohľadom pandémie, tak by som to uskutočnil, spolu s ďalšími, ktorí 

sa nahlásia, až niekedy okolo 16 – 18. decembra. Dátum by som včas oznámil. 

 

● Na prvý piatok bude od 17:00 vyloţená Najsv. Sv. Oltárna aţ do večernej sv. omše. 

 

● Dôleţitá informácia: tri stredy po sebe – 2., 9. a 16. 12. budú RORÁTNE sv. omše 

v zmenenom čase – o 06:00 hod.! + malé agapé. Odovzdajte  informáciu aj Vašim 

známym. 

 

● Upratovanie kostola bude mať na starosti ruža p. Kataríny Roškovej – 2. skupina.  

 

 

 

„Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť; volajte ho, kým je na 
blízku.“ 

 

 


