RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
______________________________________________________________

XXII. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK
29. augusta – 4. septembra 2022
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Utorok
všedný deň
Streda
výročie posviacky nášho kostola, slávnosť
Štvrtok
všedný deň
Piatok
všedný deň
Sobota
sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi, spomienka
Nedeľa
XXIII. nedeľa Obdobia cez rok – hodová slávnosť posviacky nášho kostola
BOHOSLUŽBY
DEŇ

HOD.

ÚMYSEL SV. OMŠE

Pondelok

29. august

18.00

prosba o Božiu pomoc pre ťažko chorých

Utorok

30. august

18.00

na úmysel

Streda

31. august

18.00

za farníkov

Štvrtok

1. september

18.00

+ Anna Bergerová

Piatok

2. september

17.00
18.00

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

Sobota

3. september

7.00

Nedeľa

4. september

8.00
10.00
XXIII. Nedeľa Cez rok
slávnosť posviacky kostola 19.30

na úmysel
na úmysel
za farníkov
na úmysel

BOHOSLUŽBY
1) Na budúcu nedeľu oslávime posviacku nášho kostola. Slávnostnú sv. omšu o 10.00 chceme
mať vonku (závisí to od počasia). Po sv. omši bude hodové agapé, na ktoré sme pozvaní.
Prosím gazdinky, keby ste mohli priniesť nejaký koláč. Víno a pagáče zabezpečíme. Počas sv.
omší bude farská hodová ofera. O 17.00 bude prehliadka kostola s výkladom.
2) Kresťanský portál Nové mesto pozýva rodičov, učiteľov, vychovávateľov a záujemcov
na diskusiu o tom, ako s deťmi zvládnuť (nielen) začiatok školského roka. Diskusia sa
uskutoční v stredu, 7.9. o 19.00 hod. v Bratislave na Cablkovej 10. Hosťami budú detská
psychologička, špeciálny pedagóg a riaditeľka základnej školy. Vstup je bezplatný. Viac
informácií je na nástenke.
3) Pri vstupe do kostola si môžete vziať prihlášku dieťaťa na Prvé sv. prijímanie a pre mladých
na birmovku. Vypísanú prihlášku treba priniesť na faru alebo do sakristie kostola do nedele
18.9. Na Prvé sv. prijímanie sa môžu prihlásiť aj deti z 2. ročníka ZŠ. Príprava bude prebiehať
na fare v utorky od 17.30 do 19.30. Na birmovku sa môže prihlásiť mládež z 9. ročníka ZŠ
a stredoškoláci.
4) Na sv. omši v piatok bude s nami o. Peter Majerník, slovenský misionár v Tanzánii. Počas
nej budete môcť finančne podporiť jeho misionársku prácu, o ktorej nám už v stredu
rozprával. Srdečné Pán Boh zaplať!
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava IV, tel. 0901 909 169, e-mail: kancelaria@farabystrica.sk

