
                             Rímskokatolícka farnosť sv. Urbana 
 Zemplínska 195/72  094 34 Bystré 
 tel.:   057/445 2751    mobil: 0902 233 658 
 emailová adresa:  bystre@abuke.sk 
 webová stránka: www.farnostbystre.sk 

 
 

19. MAREC 2023                                                            ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA 

LITURGICKÝ PROGRAM BOHOSLUŽIEB              NA ŠTVRTÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ  

PONDELOK               Slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie         20. MAREC 2023 

Kostol sv. Františka na Sídlisku 16.00                 za zdravie a BP rodiny Kožejovej 

Kostol sv. Jakuba v Hermanovciach 17.00              + Andrej Lipták 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom 18.00              + Jozef Lechvár 

 

UTOROK                                                                                                             21. MAREC 2023 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom 17.00 
        za zdravie a Božie požehnanie 

        Niny Dzivákovej a Veroniky Fedorovej  

 

STREDA                                                                                                              22. MAREC 2023 

Kostol sv. Františka na Sídlisku 
(detská sv. omša pre prvoprijímajúce deti) 

16.30        Krížová cesta prvoprijímajúcich detí 

17.00              + Vladimír Němec 

 

ŠTVRTOK                                                                                                           23. MAREC 2023 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom   8.00     za zdravie a BP Márie Vasilišinovej 

Kostol sv. Jakuba v Hermanovciach 17.00              + Milan Haško 

 

PIATOK                                                                                                               24. MAREC 2023 

Kostol sv. Františka na Sídlisku 
16.00              + Mária a Štefan Hreha 

16.30                 Pobožnosť krížovej cesty 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom 
17.15                 Pobožnosť krížovej cesty 

17.45              + Marek a Jozef Pižga 

 

SOBOTA                               Slávnosť Zvestovania Pána                               25. MAREC 2023 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom   8.00      za zdravie a BP Juliany Nagyovej 

Kostol sv. Jakuba v Hermanovciach 10.00 
     za Božiu pomoc, ochranu, silu  
     a požehnanie Kataríny Liptákovej s deťmi 

 

PIATA PÔSTNA NEDEĽA                                                                                  26. MAREC 2023 

Kostol sv. Františka na Sídlisku   8.00       za zdravie a BP Márie Dusovej (75 rokov) 

Kostol sv. Jakuba v Hermanovciach   9.15  za zomrelých rodiny Gačovej a Pivovarníkovej 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom 10.30       za farnosť (pro populo) 

Farský kostol sv. Urbana v Bystrom 14.00 

      kajúca pobožnosť 

      bohoslužba slova s pôstnou kázňou 

      pobožnosť krížovej cesty 
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AKTUÁLNE FARSKÉ OZNAMY NA ŠTVRTÚ PÔSTNU NEDEĽU 

 

V nedeľu 19. marca 2023 sa koná pravidelná mesačná                   
farská obálková zbierka finančných milodarov na potreby farského 
kostola svätého Urbana v Bystrom. Prosíme o vaše milodary,            
ktoré môžete kedykoľvek darovať a poslať aj prostredníctvom 
internetbankingu naskenovaním QR kódu farského účtu           
svojím smartfónom. 

 
Počas nasledujúceho štvrtého pôstneho týždňa od pondelka 20. marca 2023             
do soboty 25. marca 2023 môžete prispieť na materiálnu charitatívnu zbierku 
pre vojnou postihnutých ľudí na Ukrajine, kde pôsobí sestra Lýdia Timková. 
Prosíme, aby ste do jednotlivých kostolov (Bystré, Sídlisko, Hermanovce) 
v kartónových krabiciach (nie v taškách, ani v plastových vreciach) priniesli:           
staré sviečky a veľké plechovky od 500 gramových konzerv na výrobu kahancov                          
(prípadne ich môžete sami svojpomocne vyrobiť doma), drogériu, trvanlivé potraviny, 
deky, rukavice, topánky, gumené čižmy, teplé oblečenie, posteľné prádlo, obväzy, 
uteráky, plienky pre deti i dospelých, vreckovky, vlnu na háčkovanie. 

 
O upratovanie kostola svätého Františka na Sídlisku v piatok 24. marca 2023 
prosíme 2. skupinu dobrovoľníkov. 

 
O upratovanie farského kostola sv. Urbana v Bystrom v sobotu 25. marca 2023 
po rannej svätej omši prosíme rodinu Márie Lechvárovej (č. 64), Jána Tomčíka             
(č. 66) a Marty Sotákovej (č. 70). 

 
25. marec je každoročne slávený aj ako Deň počatého dieťaťa.                    
V spolupráci s Fórom života a inými pro-life organizáciami sa Cirkev zasadzuje            
za ochranu každého počatého života, za ochranu nenarodených detí i matiek 
v požehnanom stave a ohlasuje svetu evanjelium života a civilizáciu lásky.               
Symbolom Dňa počatého dieťaťa je biela stužka. 

 
V sobotu 25. marca 2023 si na Slovensku pripomíname 35. výročie                            
Bratislavského Veľkého piatku — pokojnej Sviečkovej manifestácie veriacich                               
na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 25. marca 1988, ktorú násilne vodnými 
delami rozohnali zložky vtedajšej Verejnej i Štátnej bezpečnosti. Je to pamätný deň  
Slovenskej republiky pripomínaný ako Deň zápasu za ľudské práva. 

 
V noci zo soboty 25. marca 2023 na nedeľu 26. marca 2023 sa opäť mení                     
zimný čas na letný; hodinky si o 2.00 posunieme dopredu na 3.00,                         
spať budeme o hodinu kratšie.  

mailto:bystre@abuke.sk
http://www.farnostbystre.sk/

