
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 
FARNOSŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA 

______________________________________________________________ 
 
 

VI. TÝDEŇ OBDOBIA CEZ ROK 
20. – 26. február 2023  

 
LITURGICKÝ KALENDÁR  
 Pondelok všedný deň 
 Utorok  všedný deň 
 Streda  Popolcová streda 
 Štvrtok sv. Polykarp, biskup a mučeník, spomienka 
 Piatok všedný pôstny deň 
 Sobota všedný pôstny deň 
 Nedeľa  I. pôstna nedeľa  
 
BOHOSLUŽBY  

DEŇ  HOD.        ÚMYSEL SV. OMŠE  
 

Pondelok 20. február 18.00 + Branislav a Otília Kriškoví  

Utorok 21. február 18.00 + Helena Kotlebová a rodičia z oboch strán  

Streda 22. február   7.00 
18.00 

+ Ján Butkovič 1/5 
na úmysel  

Štvrtok 23. február 18.00 prosba o Božiu pomoc a múdrosť pre nové provinciálne vedenie  

Piatok 24. február 17.30 
18.00 

pobožnosť krížovej cesty 
prosba o zdravie a Božie požehnanie pre matku  

Sobota  25. február   7.00 + Eva Mackovičová a ost. rodina  

Nedeľa 26. február   7.00 
  8.30 
10.00 
15.00 
19.30 

+ Ján Butkovič 2/5 
za farníkov 
+ Margita Lazoková  
pobožnosť krížovej cesty 
+ rodičia Alojz a Oľga a ost. rodina  

I. pôstna nedeľa  

 
OZNAMY  

1. 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. Kristus Pán v nej objíma svojim milosrdenstvom každého 
hriešnika a posilňuje ho svojim Duchom. Spovedáme vždy 30 min. pred každou sv. omšou.  

2. 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. 

3. 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. 

4. Tento týždeň nebudú stretnutia a diskusie o základoch kresťanskej viery, ktoré sa zvyčajne 
konajú v utorok a štvrtok. 

5. Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu.  
6. Všetkých, ktorí sa zúčastnili synodálnych konzultácií v našej farnosti, pozývame na spoločné 

stretnutie v pondelok 27. februára po večernej sv. omši; ak by sa chcel pridať aj niekto ďalší, 
môže. Budeme sa rozprávať o tom, čo sa udialo v tejto téme od júla minulého roka do týchto 
dní, to znamená do ostatného celoeurópskeho synodálneho stretnutia, ktoré sa konalo v Prahe 
na začiatku februára. Naše stretnutie sa začne o 18.45 v našom kostole.  
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Popolcová streda 


