
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   1.   3. 1. pôstna nedeľa

St   4.   3. Sv. Kazimíra, na spomienku

So   7.   3. Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc, na spomienku

Ne   8.   3. 2. pôstna nedeľa

Oznamy________________________________________________________________

– 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!

– 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 4. marca má názov 
„Sila – Keď som slabý, vtedy som silný“ (2Kor 12, 10);

– v pôstnom období sa spoločne modlievame pobožnosť krížovej cesty – v stredu 
so začiatkom o 15.50 a v piatok o 15.45.
V pôstnom období pozývame i na spoločnú modlitbu Krížovej cesty v Katedrále 
sv. Martina – vždy v piatok o 20.00, pričom v piatok 6. marca 2020 sa bude konať aj 
obrad požehnania nových zastavení Krížovej cesty osadených v našej katedrále;

– vo všetky pôstne nedele bude mať bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko 
počas svätých omší v Kostole sv. Ladislava o 17.30 pôstne kázne na tému „Slová 
svätej spovede“. Názvy jednotlivých tematických kázní sú: „Spovedám sa 
všemohúcemu Bohu“ (1. III.), „aj tebe otče duchovný“ (8. III.), „že som od poslednej 
spovede“ (15. III.), „spáchal tieto hriechy...“ (22. III.), „a ja ťa rozhrešujem“ (29. III.), 
„sľubujem, že sa polepším“ (5. IV.);

– 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;



– 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 – v tomto týždni 
spojená s prvopiatkovou pobožnosťou.


