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XXII. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 
30. august – 5. september 2021 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok všedný deň  
 Utorok  výročný deň posviacky nášho farského kostola, slávnosť 
 Streda  všedný deň  
 Štvrtok všedný deň  
 Piatok sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi, spomienka   
 Sobota všedný deň  
 Nedeľa  XXIII. nedeľa Obdobia cez rok  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 30. august 18.00 + Štefan a Albína Suchoví 

Utorok 31. august 18.00 na úmysel 

Streda 1. september 18.00 + priatelia a známy  

Štvrtok 2. september 18.00 + Anna Bergerová  

Piatok 3. september 17.00 
18.00 

vyloženie Sviatosti Oltárnej k prvopiatkovej modlitbe 
prosba o B. požehnanie pre členov modlitbových ruží  

Sobota  4. september   7.00 na úmysel 

Nedeľa 5. september   7.00 
  8.30 
10.00 
19.30 

za farníkov 
na úmysel 
poďak. za 80r. života a prosba o B. požehnanie a zdravie pre rodinu 
na úmysel 

XXIII. Nedeľa Cez rok 

 
OZNAMY 

1. V piatok je prvý piatok septembra. Dopoludnia pôjdeme navštíviť starkých a chorých 
a o 17.00 vyložíme Sviatosť Oltárnu k prvopiatkovej modlitbe. Kňazi počas toho spovedáme.  

2. Budúci víkend bude prvý zo série aktualizácie našej viery s názvom „Kvapky radostnej 
kresťanskej viery“. Pozývam naozaj všetkých, aby sme spoločne popremýšľali nad 
aktualizáciou nášho duchovného života. Preto budeme tu, v našom kostole, ale budeme to aj 
prenášať cez farský kanál na youtube. Spokojne si môžete priniesť niečo na zapisovanie 
poznámok. Časový harmonogram je takýto: v sobotu od 9.30 do 11.30 a od 14.00 do 16.00; 
v nedeľu od 15.00 do 18.00.  

3. Od budúcej nedele 5. septembra prechádzame na bežný nedeľný režim slávenia sv. omší. To 
znamená, sv. omše v nedeľu budú o 7.00, 8.30, 10.00 a 19.30. 

4. V sakristii kostola si môžete vziať prihlášku pre deti na Prvé sväté prijímanie v roku 
2022. Môžete prihlásiť aj deti, ktoré navštevujú 2. ročník ZŠ. Prihlášku prosím priniesť 
vypísanú do nedele 19.9. Prípravné stretnutia detí budú v utorky od 16.45. 

 
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 0901 909 169, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk 


