OBDOBIE CEZ ROK – VEĽKÝ PÔST
11. – 18. február 2018

LITURGICKÝ KALENDÁR
Nedeľa
6. nedeľa v Cezročnom období „B“
Pondelok a Utorok
Všedný deň
Streda
Popolcová streda – deň pokánia v celej Cirkvi
Štvrtok, Piatok a Sobota
po Popolcovej strede
Nedeľa
1. pôstna nedeľa
OZNAMY
1. Program sv. omší
Prietržka streda – sv. omša o 18.00 h. / nedeľa – sv. omša o 8.00 h.
Vrádište
streda – sv. omša o 17.00 h. / nedeľa – sv. omša o 9.30 h.
Mokrý Háj streda – sv. omša o 17.00 h. / nedeľa – sv. omša o 11.00 h.
2. Adoračná kaplnka bude otvorená v tomto týždni od pondelka do piatka.
3. Teraz na konci sv. omše Vám rozdáme nové číslo farského časopisu Michael. Výrobné
náklady sú 50 centov za jeden kus. V časopise okrem zaujímavých článkov a akcií
v najbližšom období nájdete aj kalendár udalostí na celý rok.
4. Pozývame všetky deti na Detský farský karneval, ktorý bude v nedeľu 11. februára
popoludní v útulni pri Františkánskom kostole v čase od 15.00 do 17.00 h.
5. V tomto týždni máme Popolcovú stredu, ktorou vstúpime do Pôstneho obdobia. Na
Popolcovú stredu počas sv. omše bude požehnanie popola a značenie popolom na znak
pokánia. Zároveň v tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu; to znamená,
že nemáme jesť mäso (od 14. roku života do smrti) a môžeme sa len jedenkrát za deň dosýta
najesť (od 18. roku do 60. roku života). Sv. omše v tento deň budú ráno o 7.00 h. a večer
o 18.00 h. vo Farskom kostole a na filiálkach vo Vrádišti o 17.00 h., v Mokrom Háji
o 17.00 h. a v Prietržke o 18.00 h.
6. V Pôstnom období bude bývať aj pobožnosť Krížovej cesty. Srdečne Vás pozývame na
túto pobožnosť, nakoľko kto sa jej zúčastní, môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky.
7. V piatok o 17.00 h. bude stretnutie birmovancov stredoškolákov v kostole Milosrdných
bratov. Účasť je povinná kvôli organizačným informáciám ohľadom birmovky.
8. Mladí z farnosti nás pozývajú na hudobné modlitebné stretnutie, ktoré sa uskutoční v
sobotu 17.2. po večernej sv. omši v kostole u Milosrdných bratov.
9. Na budúcu nedeľu (prvá pôstna nedeľa) pri svätých omšiach bude jarná celoslovenská
zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh odmeň už vopred za Vaše milodary!
10. Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už siedmy ročník
kampane Pôstna krabička pre Afriku. Už malým príspevkom do papierovej pôstnej
krabičky tak môžete veľmi pomôcť chudobným deťom a rodinám v krajinách
subsaharskej Afriky. Pôstne krabičky sú k dispozícii v predsieni kostola.
11. Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v sobotu 17.
februára 2018 o 10.00 hod. svätej omše na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia
vzniku našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť náš arcibiskup Mons.
Stanislav Zvolenský.

