
 

Farské oznamy 
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV  +  FARNOSŤ  +  ZBOROV NAD BYSTRICOU 

Farský kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
DRUHA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Nedeľa Božieho milosrdenstva    28. 4. 2019 

 

Deň Liturgický kalendár Čas Poznámka 

Pondelok 
29. 4. 

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky 
Cirkvi, spolupatrónky Európy 17:30  

Utorok 
30. 4. 

po 2. veľkonočnej nedeli 17:30  

Streda 
1. 5. 

Sv. Jozef, robotník 17:30  

Štvrtok 
2. 5. 

Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi 17:30 
1 h. pred sv. omšou adorácia -  

Eucharistická  poklona  Sviatosti Oltárnej 

Piatok 
3. 5. 

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 17:30 
1 h. pred sv. omšou adorácia -  

Eucharistická  poklona  Sviatosti Oltárnej 

Sobota 
4. 5. 

po 2. veľkonočnej nedeli 7:30  

NEDEĽA 
5. 5. 

Tretia Veľkonočná nedeľa 
8:00  

10:00 Prvonedeľná pobožnosť 

 

Dnes sa končí veľkonočná oktáva. 

Dnes je o 13:30 h. sv. omša v kaplnke Božieho milosrdenstva v ZPS v Harmónii.  

Všetci ste srdečne pozvaní. 

Vstupujeme do prvopiatkového týždňa.  

Vo štvrtok aj v piatok bude hodinu pred sv. omšami adorácia najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. 

Vo štvrtok bude korunka k Božiemu Milosrdenstvu pred sv. omšou. 
Májová pobožnosť   Začíname Mariánsky mesiac máj. V tomto mesiaci býva pred sv. omšou 

májová pobožnosť. Májová pobožnosť s plnomocnými odpustkami bude bývať vo farskom 
kostole pred každou svätou omšou.  
Na budúcu sobotu budeme sláviť prvú sobotu v Rajeckej Lesnej spolu celý dekanát 
aj s otcom biskupom Tomášom. Pozývam vás na túto púť do Rajeckej Lesnej. Zatiaľ 
sa zapísalo 8 pútnikov. Autobus odíde spred farského kostola o 15:00 h. po poludní. 

 Na budúcu prvú nedeľu v mesiaci bude po druhej sv. omši prvonedeľná pobožnosť a     

 požehnanie. 
Na budúcu prvú nedeľu v mesiaci bude ofera na potreby kostola a farnosti PBZ za milodary. 

Dávam vám do pozornosti púť do Medžugoria v dňoch od 21. – 28. júla 2019. Bližšie 

informácie vám podám postupne. Termín vám hlásim dopredu, aby ste mohli kalkulovať aj 

s dovolenkou. Je to oddychovo modlitbová púť. Tri dni pri Jadranskom mori a tri dni 

v Medžugorii. 

Dnes na nedeľu Božieho milosrdenstva môžeme pri požehnanom obraze Božieho 

milosrdenstva, ktorý je vystavený k verejnej úcte, plnomocné odpustky. Direktórium 2019. 

Upratovanie kostola: DVOR – GEROV  4. 5. 

 


