RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

VEĽKÝ TÝŽDEŇ
29. marec – 4. apríl 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

pondelok Veľkého týždňa
utorok Veľkého týždňa
streda Veľkého týždňa
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa

NESLÁVIME VEREJNÉ SVÄTÉ OMŠE OD 1.1.2021 DO ODVOLANIA
BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

29. marec

9.00
18.00

pred-veľkonočná sv. spoveď starkých a chorých doma
+ Augustín Vohnút, rodičia a st. rodičia z oboch strán

Utorok

30. marec

18.00

prosba o B. požehnanie pre deti, personál, rodiny a dobrodincov našej MŠ

Streda

31. marec

18.00

na úmysel

1. apríl

18.00
19.30

prosba o B. požehnanie pre kňazov a o nové kňazské povolania
koniec modlitby v Getsemanskej záhrade
živý prenos cez internet na: 1)
Fara Záhorská Bystrica
2) farská aplikácia Moja farnosť

2. apríl

9.00
15.00
19.30

otvorenie kostola na osobnú modlitbu
obrady Veľkého piatku
koniec modlitby pri Božom hrobe
živý prenos cez internet na: 1)
Fara Záhorská Bystrica
2) farská aplikácia Moja farnosť

3. apríl

9.00
17.00
19.30

ranné chvály a poklona Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe
ukončenie poklony v Božom hrobe
Veľkonočná vigília
živý prenos cez internet na: 1)
Fara Záhorská Bystrica
2) farská aplikácia Moja farnosť

4. apríl

7.30
10.00

posvätenie paschy (veľkonočných jedál) vo farskom parku
za farníkov
živý prenos cez internet na: 1)
Fara Záhorská Bystrica
2) farská aplikácia Moja farnosť

Štvrtok
Zelený štvrtok

Piatok
Veľký piatok

Sobota
Biela sobota

Nedeľa

Veľkonočná nedeľa

OZNAMY
1. V tomto týždni si ako Cirkev pripomíname tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Pán Ježiš
v posledných dňoch svojho života. Liturgiu obradov Veľkonočného trojdnia: Zeleného
štvrtku, Veľkého piatku, Bielej soboty s Veľkonočnou vigíliou môžete sledovať živým
prenosom cez internet. Počas týchto dní zotrvajme v atmosfére sústredenia a posvätného ticha.
2. I keď sa neslávia verejné sv. omše, stále spovedáme v kostole, eventuálne vo farskom
parku, od pondelka do stredy od 16.00 do 18.00.
3. Kto má záujem, môže si zakúpiť malý paškál/veľkonočnú sviecu na fare alebo aj v kostole
v čase od 17.00 do 18.00 hod. Posvätíme ich a zapálime počas veľkonočnej vigílie. Príspevok
je 5€ za 1ks. Paškál je symbolom Kristovho vzkriesenia a kresťanského spoločenstva.
4. Veľký piatok je deň pokánia, prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Raz sa v tento
deň dosýta najeme. Žiaden iný skutok pokánia v tento deň nenahradzuje zdržiavanie sa mäsa
a mäsových výrobkov. Pôst dodržujú osoby od 14. do 60. roku života, výnimkou sú chorí.
5. Dnes sme na sv. omši požehnali ratolesti. Môžete si ich vziať domov z predsiene kostola.
Berte si ich tak, aby zostali aj pre iných. Pripomínajú nám radosť zo stretnutia s Kristom.
6. Dovolím si Vás upozorniť na jednu veľmi vážnu vec, ktorej sme svedkami v týchto
mesiacoch: v tejto dobe, kedy sa verejne neslávia sv. omše, za mnohých zosnulých ešte
nebola odslúžená sv. omša. Je to trend nielen v našej farnosti, ale na celom Slovensku. Sláviť
sv. omšu za odpustenie hriechov našich zosnulých a za získanie spásy je najúčinnejší spôsob,
ako im môžeme pomôcť. Naozaj veľmi prosím príbuzných, aby sa pri hľadaní dátumu
odslúženia sv. omše za zosnulých nerozhodovali na základe toho, či môžu alebo nemôžu byť
na pohrebnej omši prítomní všetci príbuzní či známi. Na prvom mieste musí byť dar spásy,
čiže večného života, až potom Vaše stretnutie.
To isté platí aj pri krste detí. Najpodstatnejšie nie je to, či rodičia dieťaťa môžete oslavovať
s Vašimi príbuznými, ale to, aby čo najskôr bol do dieťaťa vložený večný život. Tu ide
predovšetkým o dieťa, oslava sa dá urobiť aj neskôr.
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 02.65956213, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk

