OBDOBIE CEZ ROK „C“

1. – 8. september 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
Nedeľa

22. nedeľa v Cezročnom období
Počas Loretánskych dní budú votívne sv. omše k Panne Márii

Nedeľa

23. nedeľa v Cezročnom období

OZNAMY
• Srdečne vás pozývame na naše Loretánske dni od 2. do 8. septembra. Program nájdete na plagátoch,
na webovej stránke našej farnosti a v časopise Michael.
• Adoračná kaplnka tento týždeň kvôli Loretánskym dňom bude zatvorená.
• Prvopiatková pobožnosť bude v piatok len po rannej omši.
•
•
•
•

Spovedať sa bude celý týždeň, bližšie informácie nájdete v programe Loretánskych dní.
V piatok dopoludnia navštívime chorých ako zvyčajne.
Budúcu nedeľu 8. septembra ranná sv. omša o 7.00 h. nebude.
V sobotu, 14. septembra bude tradičná púť do Žarošíc. Odchod autobusu bude o 16.00 h. z Námestia.
Prihlásiť sa môžete v našej náboženskej predajni.
• Pozývame všetkých zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa
bude konať 13.- 16. septembra 2019. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15. septembra o
10.30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt v
Azerbajdžane. Na druhý deň, 16. septembra 2019, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v
Šaštíne sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte
seniorov a chorých.
• V pondelok, 16. septembra, bude púť do Šaštína. Odchod autobusu bude o 8.00 h. z Námestia.
Prihlásiť sa môžete v našej náboženskej predajni.
• V nedeľu, 22. septembra, bude Národný pochod za život v Bratislave. Odvoz autobusom hradí
farnosť. Odchod autobusu a presný program v Bratislave bude ešte upresnený. Prihlásiť sa môžete
v našej náboženskej predajni.
• Vo farnosti Skalica sme zaviedli stálu duchovnú službu pre ťažko chorých (vysluhovanie sviatosti
zmierenia, sväté prijímanie, pomazanie chorých, sviatostné zaopatrenie zomierajúceho človeka) na t.č.
0951 225902. Na požiadanie je kňaz k dispozícii chorým a ich rodinám, ako aj pacientom a personálu
nemocnice.
• K dispozícii je DVD z 1. sv. prijímania detí zo ZŠ Strážnická a súkromnej ZŠ Štvorlístok. Môžete si ho
vyzdvihnúť v našej Náboženskej predajni v Kultúrnom dome na námestí v Skalici.
• Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú
animátorskú školu (BAŠ). Formácia mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a
priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk.
• Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok uskutoční v
bratislavskej Rači v dňoch 20.-22. septembra ako jedno zo sprievodných podujatí Národného pochodu
za život zamerané na mladých. Pripravuje sa bohatý duchovný, formačný, ale aj zábavný a hudobný
program určený pre všetky skupiny mladých. Osobitne pozývame birmovancov, ktorí na jeseň príjmu
sviatosť birmovania, aby sa stretli spolu s otcami biskupmi a spoločne zamysleli, ako súvisí birmovka s
výzvami, ktoré prináša život. Viac aktuálnych informácií o programe, aj prihlasovaní postupne nájdete
na stránke cliptime.sk.

FILIÁLKY:
• Tento týždeň kvôli Loretánskym dňom nebudú v pracovné dni sv. omše vo filiálkach.
• Budúcu nedeľu 8. septembra budú sv. omše vo filiálkach: vo Vrádišti o 17.00 hod., v Mokrom Háji
o 17.00 hod. a v Prietržke o 18.00 hod.

