RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

XXXIII. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK
16. – 22. novembra 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

všedný deň
sv. Alžbeta Uhorská, spomienka
všedný deň
všedný deň
bl. Anna Kolesárová, panna a mučenica, spomienka
obetovanie Panny Márie, spomienka
XXXIV. Nedeľa Obdobia cez rok – Krista Kráľa

BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

16. november

18.00

+ rodina z oboch strán

Utorok

17. november

18.00

prosba o Božie požehnanie a pomoc pre rodinu

Streda

18. november

18.00

+ rodina Rychnavská

Štvrtok

19. november

18.00

+ rodina Maňáková

Piatok

20. november

18.00

+ manžel Ján Hrica, brat Ján a rodičia z oboch strán

Sobota

21. november

7.00

Nedeľa

22. november

7.00
8.30
10.00
19.30

XXXIV. Nedeľa
Obdobia cez rok

+ Anna Gálliková
poďakovanie Pánu Bohu za pomoc
prosba o zdravie a Božie požehnanie pre otca Jaromíra
za farníkov – živý prenos cez YOU TUBE kanál farnosti
na úmysel

OZNAMY
1) Podľa nariadenia biskupov Slovenska je v tomto období už možné verejné slávenie
bohoslužieb, s podmienkou maximálneho 50% obsadenia kostolov. Preto sa vraciame ku
bežnému rozvrhu sv. omší. Avšak je nutné naďalej dodržiavať hygienické usmernenia
ochrany zdravia: nosiť rúška, dezinfikovať si ruky, dodržiavať vzdialenosti medzi nami
a nepodávať si ruky, pri východe z kostola netlačiť sa von, vyberanie milodarov bude na konci
sv. omše pri východe z kostola, Sväté prijímanie prijať s veľkou úctou na ruku.
2) Úplné odpustky pre zomrelých veriacich – z rozhodnutia pápeža Františka – je možné tento
rok získať celý mesiac november, a nielen od 1. do 8. novembra. Toto rozhodnutie súvisí so
zaistením bezpečnosti veriacich.
3) Na budúcu nedeľu, počas svätej omše o 10.00 vykonáme pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou
tradičné zasvätenie ľudstva Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu.
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