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11. SEPTEMBER 2022          DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA OBDOBIA CEZ ROK 

LITURGICKÝ PROGRAM BOHOSLUŽIEB    NA 24. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK  

PONDELOK                    Najsvätejšie Meno Panny Márie                     12. SEPTEMBER 2022 

Kostol sv. Františka na Sídlisku 17.00     za zdravie a BP Alžbety a Márie s rodinou 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom 18.00     za zdravie a BP Márie Kubovej 

 

UTOROK               sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi                 13. SEPTEMBER 2022 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom 7.00            + vdp. František Jakubčin, kňaz 

 

STREDA                    Sviatok Povýšenia Svätého Kríža                        14. SEPTEMBER 2022 

Kostol sv. Františka na Sídlisku 15.00          na úmysel ordinára 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom 
17.00          Pobožnosť krížovej cesty 

18.00 za zdravie a BP Petra a Martiny s rodinou 

 

ŠTVRTOK                 SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA                      15. SEPTEMBER 2022 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom   8.00                za farnosť (pro populo) 

Kaplnka Lurdskej Panny Márie na 

Krížnych cestách v Hermanovciach 
10.00            + Anna a Jozef Gajdoš 

Kostol sv. Františka na Sídlisku 15.00  za zdravie a BP členov ružencového bratstva 

 

PIATOK                                                                                                      16. SEPTEMBER 2022 

Kostol sv. Františka na Sídlisku 15.00           + Mária a Ján Tkáč 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom 
16.15              Spoveď a ruženec birmovancov 

17.00           + Anna a Ján Hreha 

 

SOBOTA                                                                                                    17. SEPTEMBER 2022 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom   9.00 Udeľovanie sviatosti birmovania 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom 17.00 + Mária Hrehová a Jozef Šofranko 

 

DVADSIATA PIATA CEZROČNÁ NEDEĽA                                             18. SEPTEMBER 2022 

Kostol sv. Františka na Sídlisku   8.00              za zdravie a pokoj vo svete 

Kostol sv. Jakuba v Hermanovciach   9.15           + Anna a Pavol Farkaš 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom 10.30              za farnosť (pro populo) 
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FARSKÉ OZNAMY NA DVADSIATY ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK 
 

• Z pohrebu nebohého Jozefa Lechvára venovala pozostalá rodina milodar 100 €                          

na farský kostol sv. Urbana v Bystrom a milodar 100 € na kostol sv. Františka na Sídlisku. 
 

• Rodiča, krstní a birmovní rodičia, starí rodičia a súrodenci našich pätnástich birmovancov 

nech pristúpia k sviatosti zmierenia počas týždňa pred svätou omšou. 
 

• V stredu 14. septembra 2022 na sviatok Povýšenia Svätého Kríža po večernej svätej omši 

o 18.00 bude požehnanie obnoveného a na novom mieste postaveného Misijného kríža                             

pred farským kostolom sv. Urbana v Bystrom. Ďakujem našim kurátorom a osemnástim 

ochotným dobrovoľníkom za štvrtkové svojpomocné brigádnické práce pri farskom kostole. 

Ďakujem mamkám birmovancov za umytie okien a očistenie sôch v interiéri farského kostola. 
 

• O upratovanie kostola sv. Františka na Sídlisku v piatok 16. septembra 2022                       

po svätej omši o 15.00 prosíme 5. skupinu dobrovoľníkov. 
 

• O upratovanie farského kostola sv. Urbana v piatok 16. septembra 2022                              

po večernej svätej omši a nácviku sa postarajú birmovanci. 
 

• Na budúcu tretiu nedeľu v mesiaci 18. septembra 2022 bude pravidelná 

mesačná farská obálková zbierka milodarov na vykrytie finančných 

nákladov spojených s úpravou terénu a výstavby nových chodníkov v okolí 

farského kostola sv. Urbana v Bystrom, za dokončenie ktorých sme 

stavebnej firme UNIKS s.r.o. z Vranova nad Topľou vyplatili sumu 9500 €. 

Svoje milodary môžete poslať aj cez internetbanking naskenovaním               

QR kódu farského účtu svojím smartfónom.  
 

• Rodičia detí našej farnosti, ktoré v nasledujúcom školskom roku 2022/2023 navštevujú                

3. ročník základnej školy a sú prihlásené na povinne voliteľný vyučovací predmet 

náboženskej výchovy, nech si najneskôr do piatku 16. septembra 2022 osobne                 

u pána farára v kancelárii farského úradu vyzdvihnú písomnú prihlášku svojho dieťaťa 

na prvé sväté prijímanie a podpísanú ju odovzdajú na prvej detskej svätej omši v stredu  

21. septembra 2022 o 17.00 v kostole sv. Františka na Sídlisku. Pri prihlasovaní bude treba 

zaplatiť 20 € za celoročné predplatné časopisu Rebrík a slovníček na nedeľné sväté omše. 
 

• Sviatosť manželstva chcú prijať snúbenci Mgr. Jakub Džama, syn rodičov Jozefa Džamu 

a Márie rod. Halasovej, bývajúci v Bystrom, a Mgr. Klaudia Jajčišinová, dcéra rodičov  

Pavla Jajčišina a Márie rod. Kuckovej, bývajúca v Lipovciach, ohlasujú sa po prvýkrát. 
 

• Sviatosť manželstva chcú prijať snúbenci Štefan Gajdoš, syn rodičov Ľuboslava Gajdoša 

a Kataríny rod. Fečkovičovej, bývajúci v Bystrom, a Radka Vagaská, dcéra rodičov 

Miroslava Vagaského a Ľubice rod. Žipajovej,  bývajúca vo Vyšnom Žipove,                        

ohlasujú sa po prvýkrát. 
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