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III. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ  
2. – 8. mája 2022 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka   
 Utorok  sv. Filip a Jakub, apoštoli, sviatok  
 Streda  sv. Florián, mučeník, spomienka  
 Štvrtok  štvrtok veľkonočného obdobia 
 Piatok  piatok veľkonočného obdobia  
 Sobota  sobota veľkonočného obdobia 
 Nedeľa  IV. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 2. máj 18.00 prosba o Božie požehnanie  

Utorok 3. máj 18.00 + syn Ivan a ost. rodina  

Streda 4. máj 18.00 + manžel Jozef, syn Jozef s manž. Jarmilou, rodičia a ost. rodina 

Štvrtok 5. máj 18.00 prosba o Božie požehnanie 

Piatok 6. máj 17.00 
18.00 

prvopiatková poklona Sviatosti Oltárnej  
prosba o Božie požehnanie pre členov modlitbových ruží 

Sobota  7. máj   7.00 + Jozef Čech (1. výr.)  

Nedeľa 8. máj   7.00 
  8.30 
10.00 
19.30 

za farníkov  
prosba o B. požehnanie pre budúcich novomanželov 
prosba o B. požehnanie pre hasičov (živý prenos cez YOU TUBE)  
+ Arnošt a Rozália Apoštoloví a deti  

IV. Veľkonočná nedeľa  

 
OZNAMY 

1. Pozývame vás na večernú poklonu Sviatosti Oltárnej. Koná sa v utorky a štvrtky po sv. 
omši do 20.00. V utorky o 19.30 sa pomodlíme vešpery a vo štvrtky o 19.30 bude meditačná 
hudba. Je to príležitosť na osobnú modlitbu a duchovný rozhovor s Ježišom.  

2. V tomto týždni máme Prvý piatok. Doobeda navštívime starkých a chorých doma a od 17.00 
bude vyložená Sviatosť̌ Oltárna k prvopiatkovej modlitbe.  

3. Na budúcu Nedeľu Dobrého pastiera bude zbierka na kňazský seminár. Od januára sme mali 
tieto zbierky: pomoc pre Ukrajinu 694€; pri Božom hrobe 700,07€; na charitu 1004,56€. 
Srdečné Pán Boh odmeň za vaše milodary! 

4. Budúci piatok od 15.00 do 19.00 a v sobotu od 9.00 do 12.00 bude na fare jarná zbierka 
šatstva a iných vecí: zoznam vecí je na plagáte na nástenke. Je to príležitosť podeliť sa o ešte 
dobré a použiteľné veci, ktoré už nepotrebujeme. 

5. V dňoch 23. a 26. mája doobeda sa uskutoční zápis detí do našej materskej školy. Viac 
informácií nájdete na nástenke.  

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


