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FARSKÉ OZNAMY
5. pôstna nedeľa

„Kto z vás je bez hriechu,
nech prvý hodí do nej kameň.“

(7.4. – 14.4.2019)
dátum
7.4.
nedeľa
8.4. pondelok

9.4. utorok
10.4. streda
11.4. štvrtok
12.4. piatok
13.4. sobota

14.4.
nedeľa

kalendár
5. PÔSTNA NEDEĽA
______
______
______
______
______
______

KVETNÁ NEDEĽA

čas
9.00
10.30
______

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
9.00
10.30

(Jn 8,1-11)

úmysel
Za farníkov
+ Katarína Križanová, manžel a deti
______

+ Jozef a Ján Achbergeroví, starí rodičia z oboch strán
+ Róbert a Helena Ramischoví a Dušan Vitaloš
Poďakovanie za 25 rokov života
Za duše v očistci
Za duše v očistci
Za farníkov
+ Alžbeta Gabrišová a manžel



Dnes popoludní bude Krížová cesta vo farskom kostole o 15.00 hod. Dnes adorácia nebude.
Po skončení Krížovej cesty je na fare stretnutie pre starších farníkov. Na budúcu nedeľu
– na Kvetnú nedeľu – je pobožnosť Krížovej cesty pri Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie.



V dnešnú nedeľu je detský zbor na fare o 9.30 hod. a o 10.30 hod. deti spievajú na svätej omši.
Osobitne pozývam deti, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k svätému prijímaniu.



V piatok pred sv. omšou o 17.30 hod. sa modlia Krížovú cestu „Modlitby otcov“. Pozývam
všetkých, osobitne otcov, mužov, či chlapcov.



Stretnutie pre mladých je v piatok po sv. omši. Mladí nech si so sebou prinesú lampáše a dobrú
obuv. Začíname sv. omšou o 18.00 hod., resp. Krížovou cestou o 17.30 hod.



VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI bude v našej farnosti
v nasledujúcu sobotu, 13. apríla dopoludnia od 8.30 hod. do 11.00 hod. súčasne vo farskom
i kláštornom kostole. Chorých po domácnostiach pred veľkonočnými sviatkami spovedám
16. a 17. apríla. Ich mená a adresy môžete nahlásiť členkám Máriinej légie alebo v sakristii.



Zbor Calazancius so svojimi hosťami pozýva na koncert Giovanni Battista Pergolesi – Stabat
Mater, ktorý bude na budúcu nedeľu 14. apríla o 18.00 hod. v kláštornom kostole.
Farská púť do Medugorje je v termíne 25.8.–31.8.2019 (nedeľa-sobota). Podrobný program
a informácie sú na výveskách a na webovej stránke farnosti.
Bratislavská farnosť Rača vlastní kópiu Turínskeho plátna. V dnešnú nedeľu bude o 15.00 hod.
v dolnom kostole (na cintoríne v Rači) pobožnosť „Krížovej cesty vo svetle Turínskeho plátna“
a po jej skončení bude možnosť pozrieť si kópiu tejto vzácnej relikvie zblízka.











Národný pochod za život, ktorý bude 22.9.2019 v Bratislave, môžete podporiť aj formou
modlitbovej reťaze, ktorý potrvá až do dňa Pochodu. Pre tento účel vznikla stránka
modlitby.pochodzazivot.sk, kde si môžete napísať termín k modlitbe, resp. k pôstu. Ak by niekto,
napr. zo starších nemal prístup k internetu, aby sa zapísal, môžete tak urobiť na tel. čísle: 0907
622 928 (Zuzana Jurkemíková). Info na výveskách.
Bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku
2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj
pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na
webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 20, 80 a 40 €.

