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IX. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 
31. máj – 6. jún 2021 

LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok všedný deň  
 Utorok  sv. Justín, mučeník, spomienka   
 Streda  sv. Marcelín a Peter, mučeníci, spomienka  
 Štvrtok slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok  
 Piatok všedný deň  
 Sobota sv. Bonifác, biskup a mučeník, spomienka  
 Nedeľa  X. nedeľa obdobia cez rok  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 31. máj 10.00 
18.00 

prosba o B. požehnanie pre deti, personál, rodičov a dobrodincov MŠ 
na úmysel 

Utorok 1. jún 18.00 + Peter Mišovský, rodičia a st. rodičia  

Streda 2. jún 18.00 prosba o Božie požehnanie pre Michala a Andreja  

Štvrtok 3. jún   7.00 
18.00 

na úmysel 
za farníkov 

Piatok 4. jún 17.00  
18.00 

vyloženie Sviatosti Oltárnej  
prosba o Božie požehnanie pre členov modlitbových ruží  

Sobota  5. jún   7.00 
10.00 
17.00 

+ otec Ján, st. rodičia Dominik a Mária  
slávnosť Prvého sv. prijímania – 2. skupina  
zasvätenie detí Panne Márii  

Nedeľa 6. jún   7.00 
  8.30 
10.00 
 
19.30 

+ Jozef, Júlia a Dušan  
poďakovanie Bohu za 83r. života a prosba o B. požehnanie pre rodinu 
+ Vladislav Medár  
(naživo prenos YouTube kanál: Fara Záhorská Bystrica) 
za farníkov 

X. Nedeľa Obdobia cez rok 

 
OZNAMY 

1. V kostole budeme mať od zajtra (pondelok 31.5.) nácvik detí 2. skupiny na slávnosť Prvého 
sv. prijímania. S deťmi sa stretneme v kostole o 16.00 hod.  

2. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Božieho Tela. Z dôvodu neustálych obmedzení UVZ SR 
kvôli epidémii, tradičnú procesiu so 4 oltárikmi ani tento rok nebudeme organizovať. 

3. V piatok je prvý piatok mesiaca júna. Doobeda pôjdeme navštíviť starkých a chorých doma. 
O 17.00 vyložíme Sviatosť Oltárnu na prvopiatkovú modlitbu. 

4. Farská sociálna komisia a obecná komisia sociálnych vecí a zdravia organizujeme zbierku 
obnoseného šatstva, posteľné návliečky, prikrývky, obuv, školské a hygienické 
potreby. Zbierka sa uskutoční v piatok 11.6. od 15.00 do 19.00 a v sobotu 12.6. od 9.00 do 
12.00 pred farou v Záhorskej Bystrici. Prosíme občanov, aby priniesli veci čisté a 
nepoškodené, zabalené alebo vo vreciach. Všetkým ďakujeme a veríme, že naša akcia 
pomôže núdznym.  

slávnosť  
Prvého sv. prijímania 

Božie Telo 


