RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

II. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK
21. – 27. januára 2019

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

sv. Agnesa, panna a mučenica, spomienka
sv. Vincent, diakon a mučeník, spomienka
všedný deň
sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka
obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok - koniec Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov
sv. Timotej a Títus, biskupi, spomienka
III. nedeľa Obdobia cez rok

BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

21. január

18.00

+ rodina Bottlíková

Utorok

22. január

18.00

+ Ján a Antónia Hanúskoví a ost. rodina

Streda

23. január

18.00

prosba o Božie požehnanie a dar zdravia pre manžela, deti a ost. rodinu

Štvrtok

24. január

18.00

+ Jozef Sajan (1. výr.)

Piatok

25. január

18.00

prosba o dar plnej jednoty medzi kresťanov

Sobota

26. január

7.00

Nedeľa

27. január

7.00
8.30
10.00
19.30

III. nedeľa Obdobia cez rok

poďakovanie za dar života a prosba o dar živej viery
za farníkov
+ Jozef Bilačič, synovia, rodičia a st. rodičia
poďakovanie za 94r. života a prosba o Božiu pomoc pre matku Štefániu

+ Agnesa Vohnútová

OZNAMY
1. V našej farnosti máte možnosť pravidelnej eucharistickej poklony od 18.00 do 21.00, od
pondelka do štvrtku. Poklona má každý deň od 19.30 do 20.00 spoločný program: v pondelok
modlitba Taizé, v utorok modlitba vešpier, v stredu modlitba s gregoriánskou hudbou a vo
štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma. Všetci ste pozvaní.
2. V stredu o 19.00 na fare pokračujeme stretnutím Školy modlitby.
3. Tento týždeň do piatku 25.1. prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V našich
modlitbách prosme o dar plnej jednoty medzi nami kresťanmi. Kto by ste mali záujem,
v Dome Quo Vadis v Bratislave predstavíme v utorok 22.1. o 18.00 slovenské vydanie knihy
kardinála Waltera Kaspera „Príručka duchovného ekumenizmu“.
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