RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

XXXI. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK
4. - 10. november 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

sv. Karol Borromejský, biskup, spomienka
sv. Imrich, spomienka
všedný deň
všedný deň
všedný deň
výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
XXXII. Nedeľa v Období cez rok

BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

4. november

18.00

+ Irena Kristlová

Utorok

5. november

18.00

+ Rudolf a Anna Rácová

Streda

6. november

18.00

+ Emília Jarošová (1. výr.)

Štvrtok

7. november

18.00

+ Emil a Františka Liďákoví a dcéra Ľudmila

Piatok

8. november

Sobota

9. november

7.00

Nedeľa

10. november

7.00
8.30
10.00
19.30

XXXII. Nedeľa
Obdobia cez rok

18.00 poďak. za 50r. manželstva a prosba o Božiu pomoc pre rodinu
poďak. za 60r. života a prosba o Božie požehnanie pre Annu s rodinou

+ Ján a Anna Kmecoví
+ Šebestián a Amália Drahošoví, rodičia, st. rodičia a Otto Pór
za farníkov
poďakovanie a prosba o Božiu pomoc

OZNAMY
1. V našom kostole máte možnosť prísť na večernú eucharistickú poklonu. Sviatosť Oltárnu
vystavíme od pondelka do štvrtku po sv. omši o 18.00 do 21.00. 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.
2. V piatok a sobotu organizujeme na fare jesennú zbierku šatstva, deky, posteľné prádlo, obuv,
hygienické potreby, školské potreby a kuchynské potreby. Veci, s ktorými sa chcete podeliť,
môžete priniesť na faru v čase: v piatok 15.00-19.00, v sobotu 9.00-12.00.
3. Tento týždeň do 8. novembra môžeme raz denne získať úplné odpustky v prospech
zosnulých. Treba nábožne navštíviť kostol alebo cintorín a pomodliť sa Modlitbu Pána a Verím
v Boha. Okrem tohoto úkonu je potrebné: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv.
prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a akákoľvek modlitba na úmysel Sv. Otca. Samozrejme
treba vylúčiť aj akýkoľvek všedný hriech. Pristúpiť ku sviatosti zmierenia môžete každý deň
pred sv. omšami.
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