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II. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ  
12. – 18. apríl 2021 

LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok veľkonočný všedný deň  
 Utorok  sv. Martin I., pápež a mučeník, spomienka  
 Streda  veľkonočný všedný deň 
 Štvrtok veľkonočný všedný deň 
 Piatok veľkonočný všedný deň 
 Sobota veľkonočný všedný deň 
 Nedeľa  III. veľkonočná nedeľa  

 
 

NESLÁVIME VEREJNÉ SVÄTÉ OMŠE OD 1.1.2021 DO ODVOLANIA 

BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 12. apríl 18.00 + Viliam Osuský (1. výr.)  

Utorok 13. apríl 18.00 + Oskar a Jozefína Maninoví 

Streda 14. apríl  18.00 + František Belzár, rodičia a st. rodičia z oboch strán  

Štvrtok 15. apríl 18.00 + Jozef Juračič a rodičia z oboch strán  

Piatok 16. apríl 18.00 + rodičia Jozef a Anna a svatka Anna  

Sobota  17. apríl   7.00 + Štefan a Františka Bielovičoví a rodičia z oboch strán  

Nedeľa 18. apríl 10.00 
 
 

za farníkov 
živý prenos na: 1)                Fara Záhorská Bystrica  
                          2)  farská web stránka a mobilné telefóny III. veľkonočná nedeľa 

 
OZNAMY 

1. Obdobie 50-tich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha 
Svätého sa slávi v radosti ako jeden sviatočný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa“.  

2. Dovolím si Vás upozorniť na jednu veľmi vážnu vec, ktorej sme svedkami v týchto 
mesiacoch: v tejto dobe, kedy sa verejne neslávia sv. omše, za mnohých zosnulých ešte 
nebola odslúžená sv. omša. Je to trend nielen v našej farnosti, ale na celom Slovensku. Sláviť 
sv. omšu za odpustenie hriechov našich zosnulých a za získanie spásy je najúčinnejší spôsob, 
ako im môžeme pomôcť. Naozaj veľmi prosím príbuzných, aby sa pri hľadaní dátumu 
odslúženia sv. omše za zosnulých nerozhodovali na základe toho, či môžu alebo nemôžu byť 
na pohrebnej omši prítomní všetci príbuzní či známi. Na prvom mieste musí byť dar spásy, 
čiže večného života, až potom Vaše stretnutie.  
To isté platí aj pri krste detí. Najpodstatnejšie nie je to, či rodičia dieťaťa môžete oslavovať 
s Vašimi príbuznými, ale to, aby čo najskôr bol do dieťaťa vložený večný život. Tu ide 
predovšetkým o dieťa, oslava sa dá urobiť aj neskôr.  

 

Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 02.65956213, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk 


