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III. PÔSTNY TÝŽDEŇ
8. – 14. marec 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

sv. Ján z Boha, rehoľník
sv. Františka Rímska, rehoľníčka
výročie posviacky katedrály sv. Martina z Tours, sviatok
všedný pôstny deň
všedný pôstny deň
všedný pôstny deň
IV. pôstna nedeľa – Radostná

NESLÁVIME VEREJNÉ SVÄTÉ OMŠE OD 1.1.2021 DO ODVOLANIA
BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

8. marec

18.00

prosba o Božie požehnanie pre Miriam a celú rodinu

Utorok

9. marec

18.00

+ Anton Malacký, Františka Hlavatá, Veronika Vodárová

Streda

10. marec

18.00

za dobrodincov našej farnosti (5/5)

Štvrtok

11. marec

18.00

+ o. Tomáš Kuľka

Piatok

12. marec

18.00

+ Jozef Besedič a ost. rodina

Sobota

13. marec

7.00

Nedeľa

14. marec

IV. pôstna nedeľa
Radostná

10.00

na úmysel
za farníkov – živý prenos cez YOU TUBE kanál farnosti

OZNAMY
1. Z dôvodu ochrany pred šírením koronavírusu neslávime verejné sväté omše od 1.1.2021 do
odvolania. Nahlásené úmysly svätých omší kňazi neverejne odslúžime podľa harmonogramu.
Pohreby a krsty sa môžu konať – počas nich môže byť prítomných maximálne 6 osôb.
2. Prežívame obdobie Veľkého pôstu. Je to požehnaný čas 40 dní na vnútorné očistenie.
Všetkým sa v tomto období odporúča častejšie čítať a meditovať Božie slovo a konať
pobožnosť krížovej cesty a skutky milosrdenstva. I keď sa neslávia verejné sv. omše, my kňazi
stále spovedáme – stačí sa dohodnúť telefonicky, alebo aj cez farskú aplikáciu Moja farnosť.
3. O necelé 2 týždne – v piatok 19. marca bude slávnosť sv. Jozefa. Na našej webovej stránke si
môžete stiahnuť brožúrku 9 dní so sv. Jozefom, ktorá je určená pre rodiny s deťmi a pripraviť
sa tak na oslavu tohto patróna rodín a celej Cirkvi. Deviatnik začína túto stredu 10. marca
a končí vo štvrtok pred jeho slávnosťou.
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 02.65956213, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk

