
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   2.   2. Obetovanie Pána, sviatok

Po   3.   2. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

St   5.   2. Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Št   6.   2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

So   8.   2. Sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľubovoľná spomienka

Ne   9.   2. 5. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– v dňoch od 6. do 9. februára bude v našom kostole prebiehať duchovná obnova 
Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame. V dňoch duchovnej obnovy budú 
sväté omše v zmenených časoch:
– vo štvrtok 6.2. o 17.30;
– v piatok 7.2. o 11.30;
– v sobotu 8.2. o 11.30;
– v nedeľu 9.2. o 11.30;

– v nedeľu 2. februára, na sviatok Obetovania Pána, požehnávame hromničné sviece;

– v pondelok 3. februára o 17.00 bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav 
Zvolenský pri príležitosti konania stretnutia so zasvätenými osobami Bratislavskej 
arcidiecézy v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu, počas ktorej si zasvätení 
obnovia svoje sľuby. Srdečne pozývame všetkých veriacich na toto slávenie;

– v pondelok 3. februára, v deň liturgickej spomienky na sv. Blažeja, budeme po svätej 
omši vysluhovať svätoblažejské požehnanie;

– 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 5. februára má názov 
„Miernosť – Apoštoli mu dali meno Barnabáš.“ (Sk 11, 19-26);



– Gymnázium Matky Alexie srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná 
v utorok 11. februára od 14.00 do 17.00. Ďalšie informácie sú k dispozícii na plagáte 
na výveske kostola;

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

– v piatok po svätej omši eucharistická poklona nebude.


