RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

XXVI. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK
30. september – 6. október 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka
sv. Terézia od dieťaťa Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi, spomienka
svätý anjeli strážcovia, spomienka
všedný deň
sv. František Assiský, spomienka
sv. Faustína Kowalská, panna, spomienka
XXVII. Nedeľa v Období cez rok

BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

30. september

18.00

na úmysel

Utorok

1. október

18.00

+ Ján a Františka Vilémoví

Streda

2. október

18.00

+ Ľudovít a Pavlína Šrámkoví

Štvrtok

3. október

18.00

na úmysel

Piatok

4. október

17.00
18.00

vyloženie Sviatosti Oltárnej k spoločnej prvopiatkovej modlitbe
prosba o Božie požehnanie pre členov modlitbových ruží

Sobota

5. október

7.00

prosba o Božie požehnanie a dar zdravia pre Kristínu Šmajdovú

Nedeľa

6. október

7.00
8.30
10.00
19.30

Pondelok

XXVII. Nedeľa
Obdobia cez rok

na úmysel
+ Jozef a Helena Badrňoví a rodičia z oboch strán
za farníkov
na úmysel

OZNAMY
1. Máte možnosť prísť na pravidelnú 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 utorok začíname bezprostrednú prípravu detí na Prvé sv. prijímanie. S deťmi sa stretneme o 16.45
v priestoroch našej materskej školy. Tiež pozývam rodičov na úvodné stretnutie v tom istom čase na
fare. Všetkých prosím o modlitby za tieto deti, ich rodiny a celú našu komunitu.
3. Tento týždeň máme Prvý piatok mesiaca. Doobeda pôjdeme navštíviť starkých a chorých doma
a večer od 17.00, počas poklony Sviatosti Oltárnej budeme spovedať v kostole.
4. Na budúcu nedeľu 6.10. si pripomenieme 180-te výročie narodenia a životné dielo vdp. Alojza
Kofrányiho, kňaza a technického vynálezcu pôsobiaceho v našej farnosti v rokoch 1886 až 1914:
spomenieme si na neho pri sv. omši o 10.00, po ktorej pôjdeme položiť kvety na jeho hrob na cintoríne.
Pripomenieme si ho aj o 16.00 tu v kostole v rámci hudobného pásma Slovo a hudba, pri ktorom
vystúpi mužský zbor Chorus Augustini a organistka Zuzana Malatinská z Marianky, na ktoré Vás
všetkých pozývame.
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 02.65956213, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk

