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XXIII. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK  
5. – 11. septembra 2022  

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok  sv. Terézia z Kalkaty, panna a rehoľníčka, spomienka  
 Utorok  všedný deň  
 Streda  sv. košickí mučeníci, kňazi, spomienka 
 Štvrtok  narodenie Panny Márie, sviatok 
 Piatok  sv. Peter Claver, kňaz, spomienka   
 Sobota  všedný deň 
 Nedeľa  XXIV. nedeľa Obdobia cez rok  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 5. september 18.00 + rodina Serinová  

Utorok 6. september  18.00 + Jozef, Anna a Peter Suchoví a rodičia z oboch strán 

Streda 7. september 18.00 + Martin, Helena a Ladislav Lenorákoví  

Štvrtok 8. september 18.00 + Ján Kmec  

Piatok 9. september 18.00 poďak. za 85r. života a prosba o zdravie a B. požehnanie pre rodinu 

Sobota  10. september   7.00 
20.00 

+ Jozef Girášek 
farská pútnická sv. omša v Marianke  

Nedeľa 11. september   7.00   
  8.30 
11.00 
19.30 

za farníkov 
prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 
pútnická sv. omša v Marianke (odchod od kostola v ZB o 10.00)  
na úmysel 

XXIV. Nedeľa Cez rok 

 
BOHOSLUŽBY  

1) Pri vstupe do kostola si môžete vziať prihlášku dieťaťa na Prvé sv. prijímanie a pre mladých 
na birmovku (aj na farskom internete). Vypísanú prihlášku treba vrátiť do nedele 18.9. Na 
Prvé sv. prijímanie môžu ísť aj deti z 2. ročníka ZŠ. Príprava bude na fare v utorky od 17.30 
do 19.30. Na birmovku sa môže prihlásiť mládež z 9. ročníka ZŠ a stredoškoláci.  

2) Pozývame 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.  

3) Spoločne s farskou radou uvažujeme – pri súčasnej energetickej situácii – nad inými zdrojmi 
tepla. Pre naše budovy teraz využívame len plyn. Ak by nám niekto z vás alebo z vašich 
známych vedel poradiť, prosíme, príďte za nami a porozprávame sa o tom.  

4) Do ZB sa sťahujú ľudia z rôznych kútov Slovenska. Častokrát sa v nich skrývajú mnohé 
schopnosti a danosti, o ktorých ale kvôli pokore či práci nehovoria. Veľmi by nám pomohlo, 
ak by sa ukázali. Napr. teraz by sme radi prijali medzi nás ešte jedného organistu či iných 
hudobníkov, alebo ľudí, ktorí majú vyštudovanú teológiu alebo organizovali rôzne stretnutia. 
Ak by ste vedeli o niekom takom, alebo ste to aj Vy sami, pozývame Vás na stretnutie.  

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


