RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

V. PÔSTNY TÝŽDEŇ
8.- 14. apríl 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
všedný pôstny deň
Utorok
všedný pôstny deň
Streda
všedný pôstny deň
Štvrtok
všedný pôstny deň
Piatok
všedný pôstny deň
Sobota
všedný pôstny deň
Nedeľa
Kvetná nedeľa
BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

8. apríl

18.00

prosba o Božie požehnanie a zdravie pre Mareka Daniša

Utorok

9. apríl

18.00

prosba o Božie požehnanie a zdravie pre Patrika Daniša

Streda

10. apríl

18.00

+ Štefan a Helena a brat Štefan

Štvrtok

11. apríl

18.00

prosba o Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

Piatok

12. apríl

17.30
18.00

pobožnosť Krížovej cesty
+ Jozef Malinovský, matka Mária a st. rodičia

Sobota

13. apríl

9.00
11.30

spoločná veľkonočná svätá spoveď v kostole

7.00
8.30
10.00
15.00
19.30

za farníkov
+ František a Karolína Besedičoví
+ rodičia z oboch strán
pobožnosť Krížovej cesty
+ rodičia a st. rodičia z oboch strán

Nedeľa

14. apríl

Kvetná nedeľa

poďakov. za 55r. manželstva a prosba o Božie požehnanie pre rodinu

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. Opäť ďakujeme tým, ktorí ste sa zapojili do zbierky použitého šatstva. Včera (v sobotu) sa
vyzbieralo taktiež veľa vecí a naplnili sme tým celé nákladné auto. Nech Pán Boh odmení
Vašu podelenie sa a príklad, ktorý ste dali svojim deťom!
3. Na Kvetnú nedeľu si prineste ratolesti, ktoré požehnáme.
4. Dnes po svätých omšiach, ako aj na budúcu nedeľu si môžete zakúpiť malý paškál –
veľkonočnú sviecu. Posvätíme ju počas veľkonočnej vigílie. Príspevok je 5€ za 1 kus.
5. Od 24. do 26.4. je v našej MŠ zápis detí na nový školský rok. Informácie sú na nástenke.
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 02.65956213, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk

