
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÉHO MARTINA

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE – NOTRE DAME
REHOĽNÝ KOSTOL KANONISIEK SV. AUGUSTÍNA REHOLE NOTRE DAME V BRATISLAVE

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne   5.   1. 2. nedeľa po Narodení Pána

Po   6.   1. Zjavenie Pána, slávnosť

Št   9.   1. Blahoslavenej Alexie Le Clerc – Márie Terézie od Ježiša

Ne 12.   1. Krst Krista Pána

Oznamy________________________________________________________________

– slávnosť Zjavenia Pána v pondelok 6. januára je prikázaným sviatkom. Svätá 
omša zo slávnosti bude vo štvrtok o 10.30. V rovnokom čase bude v Katedrále sv. 
Martina sláviť sv. omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský;

– srdečne pozývame na Trojkráľový sprievod - putovanie s troma kráľmi a hudbou 
ulicami starej Bratislavy k betlehemu – v pondelok 6. januára so začiatkom o 14.30 
na nádvorí Bratislavského hradu. Do sprievodu, ktorého spoluorganizátorom je Dobrá 
novina, pozývame nielen koledníkov Dobrej noviny, ale aj širokú verejnosť, rodiny 
s deťmi a všetkých, ktorí chcú zažiť výnimočnú atmosféru tohto sviatku. Ďalšie 
informácie sú uvedené na plagáte na kostola i na webovej stránke trajakrali.sk;

– srdečne pozývame na ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré 
vedie bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina každú
prvú stredu v mesiaci. Téma tohto ročníka má názov K svojej viere pripojili čnosť 
(2 Pt 1,5) a venovaná je uvažovaniu o čnostiach a ich biblických reprezentantoch 
vo svetle Svätého písma. Najbližšie stretnutie bude v stredu 8. januára má názov 
„Spravodlivosť – Noe, vzor spravodlivosti“ (Gn 6, 9-21);

– vo štvrtok 9. januára slávime sviatok blahoslavenej Alexie Le Clerc, zakladateľky 
Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame. Slávnostná sv. omša preto bude 
o 16.30 (ranná sv. omša o 6.45 v tomto týdni nebude). Od 1. januára sa tiež 
na začiatku sv. omší modlíme deviatnik k blahoslavenej Alexii Le Clerc;

– nedeľou krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a nasleduje obdobie 
cez rok. Vianočná výzdoba môže byť ponechaná do sviatku Obetovania Pána (2.2.);

– na plagátoch na výveske kostola sú k dispozícii informácie o ďalších podujatiach;

– v piatok bude po večernej svätej omši eucharistická poklona.


