
BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK  

vo Farnosti Bratislava – Rača 

v týždni od 14. mája do 21. mája 2023 

Nedeľa: 6. Veľkonočná nedeľa 

14. 5. 7.30 h farský kostol + rodičia, krstní rodičia a ich deti 

 8.00 h Východné + Štefan a syn Martin 

 9.00 h dolný kostol     za Božie požehnanie a  zdravie pre rodinu 

 10.30 h farský kostol     za farníkov 

 11.30 h dolný kostol     za zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu a jej rodinu 

 19.00 h dolný kostol     za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Zitu 

Pondelok:  

15. 5. 7.00 h farský kostol     za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu 

 18.00 h dolný kostol     za dar viery pre brata a syna a za Božiu pomoc pre rodinu 

Utorok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka 

16. 5. 7.00 h dolný kostol     za obrátenie a požehnanie pre Jakuba a Karolínu 

 18.00 h farský kostol + krstná matka a starí rodičia 

Streda:  

17. 5. 7.00 h dolný kostol     za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Juraja 

 18.00 h farský kostol     za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu 

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť 

18. 5. 7.00 h dolný kostol + krstní rodičia a starí rodičia z oboch strán 

 18.00 h farský kostol     za farníkov 

Piatok:  

19. 5. 7.00 h dolný kostol     za Božie požehn. a dary D. Sv. pre Pavla, Ľudovíta a Luku 

 18.00 h farský kostol + rodičia Evarist a Mária 

Sobota: Sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka 

20. 5. 7.00 h dolný kostol     za zdravie a Božie požehnanie pre dcéry a ich rodiny 

 18.00 h farský kostol     za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rodinou 

Nedeľa: 7. Veľkonočná nedeľa 

21. 5. 7.30 h farský kostol + Peter 

 8.00 h Východné     za Božie požehnanie pre farníkov 

 9.00 h dolný kostol     za Božiu pomoc pre vnúčatá Máriu, Jakuba a Luciu 

 10.30 h farský kostol     za farníkov 

 11.30 h dolný kostol + Vilma a František, Dezider a Anna 

 19.00 h dolný kostol     za obrátenie synov 



 

 

• Vyslovujeme poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do zbierky 

na kňazské semináre. V našej farnosti sa vyzbieralo 1.448,25 eur. 

• Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami – ich 

obsahom sú prosby za úrodu. 

• Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – vo štvrtok je prikázaným sviatkom. 

V tento deň nás zaväzuje účasť na celej svätej omši. 

• Od piatku sa pred večernými sv. omšami modlíme novénu k Duchu 

Svätému. Túto pobožnosť spojíme s májovou pobožnosťou. 

• V nasledujúce tri soboty dopoludnia prijmú skupiny detí z našej farnosti po 

prvý krát Eucharistiu. Prosíme o modlitbu za tieto deti a ich rodiny. 

• Pre nepriaznivé počasie sa Deň rodiny presúva na budúcu nedeľu. 

• Na budúcu nedeľu bude možnosť prispieť do zbierky na katolícke 

masmédiá. 

• O upratovanie kostolov v tomto týždni prosíme pani Gerhatovú a 

Slováčkovú v dolnom kostole; rodinu Slávikovú vo farskom kostole. 

Arcibiskupský úrad oznamuje: 

• Vo štvrtok 18. mája o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu 

svätú omšu pri príležitosti slávnosti Nanebovstúpenia Pána bratislavský 

arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní! 

• Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne pozývajú všetkých na 

modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 18. mája v uršulínskom 

kostole Loretánskej Panny Márie. Program začne o 17.30 h adoráciou. Večerné 

chvály – vešpery začnú o 18.00 h. 

• V sobotu 27. mája sa od popoludnia do neskorej noci uskutoční Návšteva 

siedmich kostolov Bratislavy. Bližšie informácie a spôsob prihlasovania 

nájdete na stránke 7kostolov.sk.  

FARSKÉ OZNAMY 

Farnosti Bratislava - Rača 

 

 

Poprosím Otca 

a dá vám iného Tešiteľa 

 

14. MÁJA 2023 

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 


