RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

VEĽKÝ TÝŽDEŇ
15.- 21. apríl 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

pondelok Veľkého týždňa
utorok Veľkého týždňa
streda Veľkého týždňa
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa

BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

15. apríl

18.00

prosba o Božie požehnanie a dar zdravia

Utorok

16. apríl

18.00

+ rodičia Jozef a Anna, Michal a Katarína

Streda

17. apríl

18.00

prosba o Božiu pomoc a dar zdravia pre Máriu

Štvrtok

18. apríl

9.30
18.00
20.00

sv. omša svätenia olejov (katedrála sv. Martina)

9.00
10.00
15.00
20.00

modlitba sv. ruženca – bolestné tajomstvá
pobožnosť Krížovej cesty (na Pútnickej ulici)
obrady Veľkého piatku
koniec modlitby pri Božom hrobe

9.00
18.00
19.30

ranné chvály a začiatok poklony Sviatosti oltárnej v Božom hrobe
ukončenie poklony v Božom hrobe
Veľkonočná vigília

7.00
8.30
10.00
19.30

za farníkov
prosba o Božie požehnanie za dobrodincov našej farnosti
prosba o Božie požehnanie pre deti a mládež našej farnosti
na úmysel

Zelený štvrtok
Piatok

19. apríl

Veľký piatok
Sobota

20. apríl

Biela sobota
Nedeľa

21. apríl

Veľkonočná nedeľa

prosba o Božie požehnanie pre kňazov a o nové kňazské povolania

koniec modlitby v Getsemanskej záhrade

OZNAMY
1. V tomto týždni si ako Cirkev pripomíname tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Pán Ježiš
v posledných dňoch svojho života. Pozývame Vás na liturgiu tohto týždňa, najmä na obrady
Veľkonočného Trojdnia: Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota s večernou Veľkonočnou
vigíliou. Počas týchto dní zotrvajme v atmosfére sústredenia a posvätného ticha.
2. Aj dnes po sv. omšiach si môžete zakúpiť malý paškál – veľkonočnú sviecu. Posvätíme ich
a zapálime počas veľkonočnej vigílie. Príspevok je 5€ za 1 kus. Paškál je symbolom Kristovho
vzkriesenia a kresťanského spoločenstva.
3. V utorok od 9.00 hod. upratujeme kostol. Prosíme, aby ste prišli, kto môže, ako to bolo aj
minulý rok.
4. V stredu pri sv. omši udelíme starším ako 60r. a ťažko chorým sviatosť pomazania chorých.
5. Veľký piatok je deň pokánia, prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Raz sa v tento
deň dosýta najeme. Žiaden iný skutok pokánia v tento deň nenahradzuje zdržiavanie sa mäsa
a mäsových výrobkov. Pôst dodržujú osoby od 14. do 60. roku života, výnimkou sú chorí.
6. Na Veľkonočnú nedeľu pred rannou sv. omšou o 7.00 posvätíme pokrmy. V tento deň
budeme mať počas sv. omší veľkonočnú oferu.
7. Pravidelná poklona Sviatosti Oltárnej tento týždeň nebude.
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 02.65956213, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk

