OBDOBIE CEZ ROK „B“

21. – 28. november 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

34. Nedeľa – Krista Kráľa
Sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka
Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov – spomienka
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka
Všedný deň
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
1. Adventná nedeľa

OZNAMY
•

Minulú nedeľu, 14. novembra, sa konala tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. V našej farnosti sa
vyzbieralo EUR 3.270 - a CZK 2.725 -. Všetkým dobrodincom Pán Boh odmeň.

•

V dnešnú nedeľu, 21. novembra, na konci všetkých sv. omší je pred vyloženou Oltárnou sviatosťou obnova
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na recitovaní modlitby
Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

•

Dišpenz od povinnosti zúčastniť sa v nedeľu a v prikázaný sviatok na svätej omši platí na území
Bratislavskej arcidiecézy od 11. novembra do odvolania. Zostáva záväzok o svätení sviatočného dňa
(tretie Božie prikázanie) prostredníctvom duchovného spoločenstva na slávení, ktoré môžeme sledovať
prostredníctvom rozhlasu alebo televízie, a tiež venovať náležitý čas modlitbe.

•

Sväté omše budú od pondelka 22. novembra všetky v režime OP, počet účastníkov je max. 100 osôb.
Z dôvodu umožniť čo najväčšiemu počtu veriacich účasť na bohoslužbách budeme v nedeľu slúžiť sv. omše
navyše. Rozpis sv. omší v Skalici:
o

pondelok - piatok

7.00 hod.
18.00 hod.

Farský kostol
Farský kostol

o

sobota

7.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.

Farský kostol
Farský kostol
Františkánsky kostol

o

nedeľa

7.00 hod.
7.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
18.00 hod.

Farský kostol
Kostol Milosrdných bratov
Farský kostol
Františkánsky kostol
Farský kostol
Kostol Milosrdných bratov
Farský kostol

•

Spoveď: režim OP, denne pol hodiny pred sv. omšami (okrem nedele).

•

Individuálna pastorácia (pre všetkých) vo Farskom kostole v Skalici:
o

pondelok - piatok

8.00 – 9.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.

sv. prijímanie, spoveď
sv. prijímanie, spoveď

o

sobota

8.00 – 9.00 hod.
16.30 – 17.30 hod.

sv. prijímanie, spoveď
sv. prijímanie, spoveď

o

nedeľa

8.00 hod.
10.00 hod.
11.30 hod.
17.30 hod.

sv. prijímanie
sv. prijímanie
sv. prijímanie
sv. prijímanie

•

Protiepidemické opatrenia vyžadujú aj povinný zoznam účastníkov na každej bohoslužbe.
Preto vás prosíme, nech si každý prinesie na bohoslužbu lístok s menom, priezviskom a telefonickým
kontaktom a vhodí ho do pripravenej schránky pri vstupe do kostola.

•

Adoračná kaplnka sv. Anny pri Farskom kostole je otvorená denne od 7.00 do 18.00 hod.
V stredu bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k individuálnej adorácii.

•

Tichá adorácia s Euch. požehnaním bude vo štvrtok po večernej sv. omši vo Farskom kostole.

•

V piatok, 26. novembra, o 18.00 hod. bude vo Farskom kostole slávnostná sv. omša Združenia zázračnej
medaily ako spomienka na stretnutie Kataríny Labouré s Pannou Máriou. Ruženec bude o 17.15 hod.

•

Donum Vitae pozýva na prezentáciu témy "Láska a zodpovednosť" (Zodpovedné rodičovstvo - láska,
sexualita a plodnosť v manželstve), ktorá bude 25. novembra o 17.00 hod. v dome Quo Vadis v Bratislave.
Prednáška a diskusia je verejná, bezplatná a anonymná, bez registrácie. Všetkým záujemcom je určená ponuka
porozumieť Božiemu aj prirodzenému zákonu o láske a plodnosti, snúbenci dostanú doklad o účasti a príručku
"Bioetika pre mladých".

•

28. novembra, na 1. adventnú nedeľu, sa tradične koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Aj tento
rok môžete Bratislavskú arcidiecéznu charitu podporiť aj online. Viac informácií o využívaní financií zo
zbierky, vrátane spoločnej vianočnej kampane všetkých arcidiecéznych charít na Slovensku, nájdete na
webovej stránke www.charitaba.sk. Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.

•

Nové mimoriadne číslo farského časopisu Michael je celé venované návšteve svätého otca Františka na
Slovensku. Nájdete v ňom informácie ohľadne našej prípravy na túto udalosť vrámci Loretánskych dní,
posolstvá Svätého Otca pre Slovensko a svedectvá našich farníkov zo stretnutia s ním.

•

Košické Hanusove dni: cez víkend 27. - 28. novembra sa v Košiciach uskutoční mestský kultúrno-akademický
festival, ktorý bude streamovaný aj online pre divákov z celého Slovenska. Viac informácii nájdete na khd.sk.

•

Cirkevné gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách pozýva všetkých záujemcov o štúdium na
Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční online formou na youtubovom kanáli školy s názvom Cirkevná
škola Malacky, vo štvrtok 25. novembra od 17.00 do 18.00 hod. Škola v školskom roku 2021/2022 otvára
jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu. Viac informácií nájdete na školskej webovej stránke.

•

Vrámci prípravy na prvé sväté prijímanie pripomíname rodičom a prvoprijímajúcim ďeťom stretnutie
vo Farskom kostole v Skalici, v utorok 30. novembra o 19.00 h., na ktorom sa dozviete bližšie informácie
o príprave. Zúčastniť sa ho majú len tí rodičia a deti, ktorí neboli na stretnutí 14. alebo 15. novembra.

•

Zapisovanie úmyslov sv. omší na november a december: svoj úmysel môžete nahlásiť osobne v čase
úradných hodín farskej kancelárie alebo kedykoľvek telefonicky na čísle 034 66 44 263.

•

Úradné hodiny farskej kancelárie: pondelok, streda, piatok: 15:00 - 17:00 hod.

•

Stála duchovná služba pre ťažko chorých (zaopatrovanie sviatosťami) na tel. č. 0951 225 902

FILIÁLKY:
•

Od pondelka, 22. novembra, budú všetky bohoslužby v režime OP, počet účastníkov je max. 100 osôb.

•

Vrádište: v stredu, 24. novembra, bude sv. omša o 17.00 hod. v kostole
Ostatné filiálky: sv. omše budú v obvyklých časoch.

•

Individuálna pastorácia (pre všetkých) v kostole:
o

Prietržka:

utorok 17.30 – 18.00 hod. sv. prijímanie, spoveď
nedeľa
9.00 hod. sv. prijímanie

o

Vrádište

streda 16.30 – 17.00 hod. sv. prijímanie, spoveď
nedeľa
10.30 hod. sv. prijímanie

o

Mokrý Háj

štvrtok 16.30 – 17.00 hod. sv. prijímanie, spoveď
nedeľa
12.00 hod. sv. prijímanie

