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RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV  +  FARNOSŤ  +  ZBOROV 
NAD BYSTRICOU 

Farský kostol, Nepoškvrneného počatia 

Panny Márie 

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                    
6. 6. 2021 

Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho môžeme pri pobožnosti zasvätenia sa BSJ získať 
plnomocné odpustky. 

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. K sv. prijímaniu prvý krát pristúpi 24 našich farníkov. 

Na budúci stredu po večernej sv. omši, bude vo farskom kostole generálka slávnosti prvého 

sv. prijímania. 

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí a ostatných z rodín detí, aby počas slávností sv. prijímania 
nechodili po kostole za účelom fotografovania a filmovania, lebo tým rušia slávnosť. 

Svätá spoveď pred prvým sv. prijímaním. V sobotu 12. 6. bude vo farskom kostole spoločná sv. spoveď 
detí a ich rodín k prvému svätému prijímaniu. Spovedať sa bude: 830 – 900 hod. Prídu spovedať aj kňazi 
zo susedných farností. Pozývam k svätej spovedi celú rodinu prvoprijímajúceho dieťaťa.  

Prvé sv. prijímanie detí je slávnosť celej farnosti. Prosím vás ktorým nejde dieťa z rodiny k sv. prijímaniu, ale chcete 

byť na tejto slávnosti, aby ste nechali strednú časť kostola voľnú rodičom krstným rodičom a ostatnej rodine detí 

a sadali si do bočných lavíc v kostole. 
Kto sa nábožne zúčastní na slávnosti prvého sv. prijímania a s deťmi si obnoví svoje krstné 
sľuby môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.      (Ench. Indulgentiarum, conc. 26). 

UPRATOVANIE A ČISTENIE KOSTOLA: Upratujú rodičia prvoprijímajúcich detí. 

Deň Liturgický kalendár Čas Poznámka 

Pondelok 
7. 6. 

10. týždeň v Cezročnom období 17:30 TV 
†Štefan, †Ivan, †Štefan  a všetky duše v očistci 

z rodiny /Murgaš/ 
Utorok 
8. 6. 

10. týždeň v Cezročnom období 17:30 TV †Margita Tvrdá a všetky duše v očistci z rodiny 

Streda 
9. 6. 

Votívna sv. omša k sv. Jozefovi 17:30 TV †Štefánia  /Kilhofová/ 

Štvrtok 
10. 6. 

Za nové duchovné povolania na kňazstvo 

Adoracia + Korunka BM 17:30 TV †Anna, †Štefan    Janošík     /A. Čanecká / 

Piatok 
11. 6. 

NAJSVÄTEJŠIEHO   SRDCA  JEŽIŠOVHO 
/Slávnosť/ 

17:30 TV †Anton, †rodičia z oboch strán    /Michalec/ 

Sobota 
12. 6. 

Nepoškvrneného Srdca 

Preblahoslavenej Panny Márie 
7:30 X Na úmysel biskupa 

NEDEĽA 

13. 6. 
11 NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Slávnosť prvého svätého prijímania 

8:00 TV   

10:30 X Za Boží ľud 


