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VIII. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 
28. februára – 6. marca 2022 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  všedný deň  
 Utorok  všedný deň 
 Streda  Popolcová streda – deň pôstu, pokánia a modlitieb za pokoj a mier na Ukrajine 
 Štvrtok  všedný pôstny deň 
 Piatok  všedný pôstny deň 
 Sobota  všedný pôstny deň  
 Nedeľa  I. pôstna nedeľa  

BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 28. februára 18.00 
 

prosba o B. požehnanie pre syna  
+ Ján Butkovič (1/5) 

Utorok 1. marca 18.00 
 

+ otec Imrich  
+ Ján Butkovič (2/5) 

Streda 2. marca   7.00 
18.00 

prosba o B. požehnanie pre Ingrid  
+ Ján Butkovič (3/5) 

Štvrtok 3. marca 18.00 
 

+ Mária Malinovská, rodičia a st. rodičia  
+ Ján Butkovič (4/5) 

Piatok 4. marca 17.00 
18.00 

prvopiatková poklona Sviatosti Oltárnej a spoveď  
prosba o B. požehnanie pre členov modlitbových ruží 

Sobota  5. marca   7.00 + Ján Butkovič (5/5) 

Nedeľa 6. marca   7.00 
  8.30 
10.00 
 
19.30 

za farníkov  
+ Rudolf a Helena Polákoví a rodičia z oboch strán  
prosba o B. požehnanie pre Miriam a Tomáša – živý prenos  
cez YOU TUBE  
+ Slavomír Korman  

I. pôstna nedeľa  

OZNAMY 

1. Nakoľko od soboty 26.2. boli zrušené režimy OTP, OP a OP+, na sv. omšiach sa môžeme 
konečne stretnúť všetci. Od budúcej nedele 6.3. teda biskupi zrušili dišpenz od účasti veriacich 
na sv. omšiach v nedele a v prikázané sviatky. Aktuálna maximálna kapacita ľudí pri sv. 
omšiach je 500 osôb, resp. 50% kapacity kostola. Ak však máte kašeľ a nádchu, radšej zostaňte 
doma a vyliečte sa. Odporúčame stále ešte nosiť aspoň rúško, dezinfikovať si ruky a vyberanie 
milodarov do košíka pred obetovaním obnovíme na budúcu nedeľu.  

2. Pozývame Vás na brigádu na náš cintorín. Po zimnom období potrebujeme veľa šikovných 
rúk, lebo musíme odstrániť mnohé sklenené lampy, kvetináče, konáre, listy a náletové kroviny. 
Keď prídeme asi 30-ti, po 2 hodinách budeme mať čistý cintorín. Prosím, prineste si vedrá, 
rukavice a nejakú metlu, lopatu, hrable a záhradnícke nožnice. Brigádu plánujeme – ak nám 
to počasie dovolí – túto sobotu 5. marca od 9.00.  

Popolcová streda 



3. Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu.  

4. V tomto týždni začíname obdobie Veľkého pôstu. Je to požehnaný čas 40 dní na naše 
vnútorné očistenie. Všetkým sa odporúča živšia a bohatšia účasť na sv. omšiach celého 
Pôstneho obdobia a pristúpiť ku svätej spovedi, v ktorej Kristus Pán objíma svojim 
milosrdenstvom každého hriešnika a posilňuje ho svojim Duchom. Spovedáme vždy 30 min. 
pred každou sv. omšou.  

5. V stredu máme Popolcovú stredu. Je to deň pokánia v celej Kristovej Cirkvi, deň pôstu 
a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Iba raz sa vtedy dosýta najeme: žiaden iný skutok pokánia 
nenahradzuje zdržiavanie sa mäsa a mäsových výrobkov. Pôst dodržujú osoby od 14-teho do 
60-teho roku života, výnimkou sú chorí. Tento rok nás pápež František pozýva, aby sme sa 
v tento deň zjednotili v intenzívnej modlitbe a pôste a prosili o pokoj a mier na celom svete.  

6. Pobožnosť krížovej cesty si budeme konať takto:  
a) v piatky pred sv. omšou o 17.30 hod.  
b) v nedele o 15.00 hod.  

Kto sa na nej zúčastní, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

7. V piatok je prvý piatok mesiaca marca. Doobeda pôjdeme navštíviť starkých a chorých 
doma.  
 

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


