
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 23.   2. 7. nedeľa v Cezročnom období

St 26.   2. Popolcová streda

Ne   1.   3. 1. pôstna nedeľa

Oznamy________________________________________________________________

– Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás srdečne pozýva na druhú 
prednášku cyklu Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11. Prednáška s diskusiou 
pod názvom „Raj, rebro a regres“ sa uskutoční v utorok 25. februára o 18.00 v Aule 
Benedikta XVI. a priblíži príbeh o páde prvých ľudí (Gn 2-3);

– na Popolcovú stredu bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 17.00 
sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Martina;

– popolcovou stredou vstupujeme do pôstneho obdobia, ktoré je obdobím pokánia 
a prípravy na slávenie a prežívanie Veľkonočného tajomstva. Tento deň je dňom 
pokánia v celej Cirkvi a prísneho pôstu so záväzkom zdržovania sa mäsitých 
pokrmov. Na popolcovú stredu pri sv. omši bude na znak pokánia značenie popolom;

– na 1. pôstnu nedeľu konáme jarnú zbierku na charitu. Prosíme vás o milodary 
na spoločnú službu núdznym. Pán nech vám odmení a požehná vaše milodary!

– v pôstnom období sa spoločne modlievame pobožnosť krížovej cesty. V tomto 
týždni bude v našom kostole pobožnosť krížovej cesty v piatok o 15.45.
Pozývame tiež k účasti na modlitbe Krížovej cesty v Katedrále sv. Martina, ktorú bude 
v piatky vždy o 20.00 viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský;

– pozývame veriacich podpísať novú petíciu proti hazardným herniam na území 
Bratislavy. Podpisy budú zbierať dobrovoľníci počas volieb v sobotu 29. februára 
pred volebnými budovami. Iniciatíva tiež stále hľadá dobrovoľníkov na 2-4 hodiny 
zbierania. Prihlásiť sa je možné cez elektronický formulár na webovej stránke 
www.bratislava.zastavmehazard.sk.
Svojim podpisom a pomocou tak môžete zachrániť životy mnohých rodín a miesto 
herní sa môže rozvíjať nová občianska vybavenosť;



– Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium 
katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. 
Podrobnejšie informácie sú uverejnené na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk;

– srdečne pozývame Vás na DobroQVbazár nášho Domu Quo Vadis vo štvrtok 
27. februára v čase od 18.00 - 20.00, tentoraz na tému Hľadanie zmyslu a krásy 
v procese kreatívnej módnej tvorby s manželmi z Ateliéru LUZ. Počas bazárubude 
možnosť vybrať si kúsok garderóby za dobrovoľný príspevok, ktorý bude venovaný 
na pomoc s dokončením exteriéru pastoračného centra v Jarovniciach. Viac 
na webovej stránke www.domquovadis.sk;

– Základná škola Matky Alexie srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa 
koná v stredu 11. marca, pričom komentované vstupy sú o 14.00, 15.00 a o 16.00. Ide
o výnimočnú možnosť dovedieť sa o histórii aj súčasnosti školy, jej zriaďovateľovi, 
pozrieť si školské priestory, nazrieť aj do školského klubu detí  a spýtať sa na čokoľvek
zaujímavé zo školského prostredia;

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

– v piatok bude po večernej svätej omši eucharistická poklona.


