Oznamy po 5. nedeli v cezročnom období
Liturgický kalendár

Úmysly
7.30

ML

+ manželia Ružena a Ondrej

9.00

JV

Za farníkov

10.30
18.00

JV

+ rodičia Florentína a Augustín

ML

+ Pavol, Mária, Dominik, Pavol a rodičia

7.00

JV

Za dary Ducha Svätého

18.00
7.00

ML
ML

Za požehnanie pre deti
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

18.00

JV

+ rodičia Jozef a Margita a starí rodičia

Streda

7.00

ML

+ Ladislav a starí rodičia z oboch strán

12.2.

18.00

JV

+ Teodor, Mária, Jozef, Gabriela

Štvrtok

7.00

JV

Za obrátenie Michala, Juraja a Kamily

13.2.

18.00
7.00

ML
ML

+ rodina
Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu

18.00

JV

+ rodičia Anna a Štefan a švagor Marián

7.30

JV

+ Pavol

7.30

JV

+ Ján, Mária, Cecília a starí rodičia

9.00

JV

Za farníkov

10.30

ML

+ rodičia

18.00

ML

+ otec Viliam

Nedeľa
9.2.
Pondelok
10.2.
Utorok
11.2..

Piatok
14.2.

5. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
sv. Školastika, panna,
spom.
Preblahoslavená Panna
Mária Lurdská, ľ.spom.

sv. Cyril, mních a
sv. Metod, biskup,
Patróni Európy

Sobota
15.2.
Nedeľa
16.2.

6. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, ML – dp. Marián Lukáč

Herné popoludnie
Dnešnú nedeľu 9.2.2020 sa opäť uskutoční aj herné popoludnie v pastoračnom centre od
14.30-18.00. Organizátori zabezpečia dostatok moderných spoločenských hier pre deti i dospelých,
môžete si priniesť aj vlastné. Pozývame opätovne touto formou utužiť naše farské spoločenstvo.
Pravidelné aktivity: Oratórium, detská omša, birmovanci
V utorok po sv. omši stretnutie Oratória pre starších, pre mladších dospelých v nedeľu po
večernej sv. omši. V stredu detská sv. omša. Vo štvrtok stretnutie birmovancov.
Svetový deň chorých
V utorok 11. 2. 2020 na sviatok Panny Márie Lurdskej si pripomíname Svetový deň chorých.
Počas večernej sv. omše budeme v našom kostole udeľovať sviatosť pomazania chorých. Túto

sviatosť môže prijať ten veriaci, ktorý sa pre chorobu alebo starobu začína ocitať v nebezpečenstve
(smrti). V prípade staroby ide o stav, kedy človek značne upadá na sile. Táto sviatosť sa môže
opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby
nebezpečenstvo stáva vážnejším. Tento veriaci by mal byť v stave posväcujúcej milosti.
Pomoc s drobnými, webová stránka
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí podporujete farnosť pri pravidelnej nedeľnej zbierke,
tzv. zvončeku. Vďaka Vašim milodarom dokážeme pokryť režijné náklady a pastoračné aktivity
našej farnosti. Keďže pri týchto zbierkach ide vo veľkej miere o drobné, robí nám to nemalé
praktické ťažkosti. Ak by niekto z vás vo svojom zamestnaní (v obchode, lekárni a pod.) vedel
pomôcť pravidelne so zámenou vyšších súm drobných, prosíme, aby ste sa nám ozvali. Ďakujeme
vopred. Zároveň prosíme o trpezlivosť s webovou stránkou, pracujeme na jej novej verzii. Už je
sprístupnená nová verzia. Niektoré informácie zatiaľ nájdete na starej verzii. Odkaz na ňu nájdete
na novej verzii.
Svedectvo „Z pekla drog do náručia Panny Márie“
V pondelok 17.2.2020 bude v rámci turné po Slovensku a Česku v našej farnosti stretnutie
s bývalým kriminálnikom, bezdomovcom a narkomanom Goranom Čurkovičom, ktorý pricestuje
z Medžugoria a porozpráva nám svoje silné svedectvo o tom, ako Bohu záleží na každom jednom
z nás. Začíname sv. omšou o 18.00, potom bude adorácia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej a po nej
bude v Pastoračnom centre samotné svedectvo. Všetkých srdečne pozývame, zvlášť birmovancov
a mládež.
Priamy prenos ruženca od jezuitov – veriaci našej farnosti
V sobotu 15.02.2019 o 19:00 začína priamy prenos modlitby sv. ruženca z kostola Božského
Spasiteľa /od jezuitov/. Modliť sa budú veriaci našej farnosti. Srdečne povzbudzujeme k účasti
každého z vás.

Mimofarské oznamy:
Súťaž „Biblia pre všetkých“
Na nástenke nájdete informácie (list, prihláška, plagát) o novom ročníku súťaže „Biblia pre
všetkých“, ktorý pripravil Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy. Vzadu v kostole
nájdete aj prihlášky. Dúfame, že sa opäť aj v našej farnosti zapojíte.
Zastavme hazard
Iniciatíva Zastavme hazard začala zbierať novú petíciu proti hazardu v Bratislave. Podpisy
sa budú zbierať v deň volieb dňa 29. februára 2020. Iniciatíva urgentne hľadá ľudí schopných
obetovať 4 hodiny času na zber podpisov. Táto obeta môže zachrániť životy mnohých rodín.
Petíciu musí podpísať 15% obyvateľov mesta na to, aby sa ňou mohlo zaoberať mestské
zastupiteľstvo a obmedziť hazard. Rodiny či mladí, ktorí by mali záujem pomôcť, nech sa prihlásia
cez elektronický formulár na stránke www.bratislava.zastavmehazard.sk alebo u kontaktnej
osoby v našej farnosti (Pavol Graňák).
Letný pobyt pre rozvedených s deťmi
Misionári Saletíni pozývajú v auguste na letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Info na
nástenke a na letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.

