RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

III. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ
6. – 12. máj 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
pondelok veľkonočného obdobia
Utorok
utorok veľkonočného obdobia
Streda
streda veľkonočného obdobia
Štvrtok
štvrtok veľkonočného obdobia
Piatok
piatok veľkonočného obdobia
Sobota
sobota veľkonočného obdobia
Nedeľa
IV. veľkonočná nedeľa
BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

6. máj

18.00

poďak. za 45r. manželstva a prosba o Božie požehnanie pre rodinu

Utorok

7. máj

18.00

+ manžel Eduard a rodičia z oboch strán

Streda

8. máj

18.00

+ Ivan Juračič a ost. rodina

Štvrtok

9. máj

18.00

+ manžel Jozef a rodičia

Piatok

10. máj

18.00

+ Pavol Pilárik (1. výr.)

Sobota

11. máj

7.00

Nedeľa

12. máj

7.00
8.30
10.00
19.30

IV. veľkonočná nedeľa

+ Kristína
za farníkov
+ rodičia František a Eleonóra Novákoví a st. matka Anna
prosba o Božie požehnanie a zdravie pre Lilianu a Sarah
+ Dominik a Pavlína, syn Jozef a Marta

OZNAMY

1. Na budúcu nedeľu, kedy je Nedeľa Dobrého pastiera, bude zbierka na seminár. Nech Pán
Boh požehná Vaše milodary! Taktiež na budúcu nedeľu bude Deň matiek.
2. Od zajtra, pondelka 6.5. do nedele 19.5. bude Rádio Mária od nás na internete vysielať sv.
omše. Okrem organového doprovodu bude na nich v utorky spievať náš detský zbor. Príďte,
aby bolo počuť nielen naše hlasy, ale cítiť aj radosť našej vzájomnej lásky. Rádio Mária s
vďakou prijme pomoc dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť pri prenose týchto sv. omší.
Dobrovoľníci sa môžu zajtra prihlásiť priamo u pracovníčky Rádia.
3. 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. Je to výborná príležitosť na vnútorné
duševné i duchovné oddýchnutie si. Všetci ste pozvaní.
4. Keďže sa mi opäť niektorí dospelí prihlásili, že chcú byť pokrstení a prijať Sväté prijímanie
a birmovku, pozývam aj iných, ktorí ste ešte neprijali tieto sviatosti, alebo Vašich príbuzných,
priateľov a známych. Dospelí ku sviatostiam sa môžete prihlásiť na fare do nedele 19.5.
5. Niektorí ste ma oslovili ohľadom tejto podlahy v kostole. Musíme preto pripraviť aj nové
kúrenie. Preto vyhlasujem súťaž na podlahové kúrenie v našom kostole. Záujemcovia môžu
svoje ponuky dodať na faru do konca mesiaca mája.
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 02.65956213, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk

