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II. PÔSTNY TÝŽDEŇ  
14. – 20. marca 2022 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  všedný pôstny deň  
 Utorok  všedný pôstny deň  
 Streda  všedný pôstny deň  
 Štvrtok  sv. Ján Sarkander, kňaz a mučeník, spomienka   
 Piatok  sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka  
 Sobota  sv. Jozef, ženích Panny Márie, slávnosť 
 Nedeľa  III. pôstna nedeľa  

BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 14. marca 18.00 prosba o B. požehnanie pre členov 7. modlitbovej ruže  

Utorok 15. marca 18.00 + Miroslav a syn Miroslav  

Streda 16. marca 18.00 + Jozef a Mária a rodičia z oboch strán  

Štvrtok 17. marca 18.00 + František a rodičia  

Piatok 18. marca 18.00 + Štefan a Angela Drahošoví a ost. rodina // + Marián Jabcun  

Sobota  19. marca   7.00 prosba o B. požehnanie pre našu farnosť  

Nedeľa 20. marca   7.00 
  8.30 
10.00 
19.30 

na úmysel  
prosba o B. požehnanie pre rodinu 
za farníkov – živý prenos cez YOU TUBE  
+ Jozef Bilačič a rodičia z oboch strán  

III. pôstna nedeľa  

OZNAMY 

1. Prežívame obdobie Veľkého pôstu. Je to výborný čas 40-tich dní na naše vnútorné očistenie. 
Všetkým sa odporúča živšia a bohatšia účasť na sv. omšiach celého Pôstneho obdobia 
a pristúpiť ku svätej spovedi. V nej Pán Ježiš objíma svojim milosrdenstvom každého 
hriešnika a posilňuje ho svojim Duchom. Spovedáme vždy 30 min. pred každou sv. omšou.  

2. Pobožnosť krížovej cesty konáme takto: v piatky pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedele 
o 15.00 hod. Kto sa na nej zúčastní, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
Prosím vás prichádzať včas a nevyrušovať svojim neskorým príchodom.  

3. Nasledujúcu brigádu na našom cintoríne plánujeme o 2 týždne – v sobotu 26.3. od 9.00. 
Prosíme Vás, aby sme sa tam zasa zišli vo veľkom počte.  

4. Ponuka práce: hľadáme šikovného hospodára na náš cintorín. Je potrebné, aby mal 
„starostlivé oko“, čiže aby cintorín vnímal ako svoju vec: aby bol všímavý, iniciatívny, 
poriadkumilovný, aby kontroloval dodržiavanie poriadku a prebiehajúce rekonštrukcie 
hrobových miest. Záujemcovia sa môžu hlásiť vo farskej kancelárii.  

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

sv. Jozef 


