RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

IV. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ
13. – 19. máj 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Panna Mária Fatimská, spomienka
Utorok
sv. Matej, apoštol, sviatok
Streda
streda veľkonočného obdobia
Štvrtok
sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník, spomienka
Piatok
piatok veľkonočného obdobia
Sobota
sobota veľkonočného obdobia
Nedeľa
V. veľkonočná nedeľa
BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

13. máj

18.00

prosba o Božie požehnanie a zdravie pre Juraja

Utorok

14. máj

18.00

+ manžel Jozef, syn Jozef s manželkou Jarmilou

Streda

15. máj

18.00

+ rodina Diškancová a Sláviková

Štvrtok

16. máj

18.00

+ Štefan a Mária Starí a rodičia z oboch strán

Piatok

17. máj

18.00

+ Štefan a rodičia z oboch strán

Sobota

18. máj

7.00

+ rodičia Ľudmila a Ján, brat Milan a ost. rodina

Nedeľa

19. máj

7.00
8.30
10.00
19.30

+ rodičia a brat Tomáš
prosba o Božie požehnanie a zdravie pre Štefana
+ Dominik Jánošík (1. výr.)
za farníkov

V. veľkonočná nedeľa

OZNAMY

1. Ešte celý tento týždeň bude Rádio Mária vysielať na internete z nášho kostola sv. omše.
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.
2. 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.
3. Dospelí, ktorí by chceli byť pokrstení, prijať Sväté prijímanie a birmovku, môžu sa prihlásiť
na fare do nedele 19.5.
4. Do konca mája môžu záujemci priniesť na faru návrhy na podlahové kúrenie do nášho
kostola.
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