
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA 

______________________________________________________________ 
 
 

VIANOČNÝ TÝŽDEŇ  
3. – 9. januára 2022 

LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  najsv. meno Ježiš, spomienka  
 Utorok  všedný vianočný deň 
 Streda  všedný vianočný deň 
 Štvrtok  slávnosť Zjavenia Pána 
 Piatok  všedný vianočný deň 
 Sobota  všedný vianočný deň  
 Nedeľa  Nedeľa krstu Pána Ježiša Krista – koniec vianočného obdobia 

BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 3. január 18.00 + rodičia Vachálkoví, brat a st. rodičia z oboch strán  

Utorok 4. január 18.00 + strýko Dick Garet  

Streda 5. január 18.00 + Ján Janata  

Štvrtok 6. január   7.00 
  8.30 
10.00 
11.30 

na úmysel  
na úmysel 
za farníkov – živý prenos cez YOU TUBE  
na úmysel 

Piatok 7. január 18.00 + Ján Pospiš  

Sobota  8. január   7.00 na úmysel 

Nedeľa 9. január   7.00 
  8.30 
10.00 
19.30 

na úmysel 
na úmysel  
za farníkov – živý prenos cez YOU TUBE kanál farnosti 
na úmysel 

Nedeľa Krstu Pána 

OZNAMY 
1. V rámci prípravy na synodálnu konzultáciu v našej farnosti Vám ponúkame 3. a poslednú 

prípravnú tému, ktorou je FARNOSŤ, čiže miesto, kde spoločne žijeme svoju vieru. Príslušný 
infoleták (hnedý) si môžete vziať tu v kostole alebo na farskom internete. Vaše odpovede 
a názory môžete taktiež napísať na farskú mailovú adresu, ktorú tam nájdete.  

2. V rámci vianočných sviatkov, vo štvrtok na slávnosť Zjavenia Pána bude o 17.00 v našom 
kostole spievať Spevácky zbor Lúčnica. Toto ich Trojkráľové umelecké vystúpenie budeme 
môcť sledovať – vzhľadom na pandemickú situáciu – iba prostredníctvom priameho online 
prenosu na Youtube kanáli našej farnosti (FARA ZÁHORSKÁ BYSTRICA) a cez priamy 
zvukový prenos z veže nášho kostola. V súvislosti s hygienickými opatreniami však vstup do 
kostola nebude možný. Dobrovoľný príspevok na toto vystúpenie môžete poslať cez farskú 
aplikáciu Moja farnosť alebo prevodom na farský účet.  

 
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 0901 909 169, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk 

slávnosť Zjavenia Pána 


