
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÉHO MARTINA

REHOĽNÝ KOSTOL KANONISIEK SV. AUGUSTÍNA REHOLE NOTRE DAME V BRATISLAVE

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE – NOTRE DAME

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 31.   5. Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Po   1.   6. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

St   3.   6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Št   4.   6. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza,
sviatok

Pi   5.   6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Ne   6.   6. Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Oznamy________________________________________________________________

– posvätné obdobie päťdesiatich dní Veľkonočného obdobia sa završuje Nedeľou 
zoslania Ducha Svätého, ktorou sa pripomína dar Ducha Svätého, vyliaty 
na apoštolov, počiatky Cirkvi a začiatok jej poslania medzi národmi;

– 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 3. júna má názov „Čistota
– Nenašlo sa na nej nič podlého“ (Dan 13, 1-64);

– informácie o možnostiach individuálneho spovedania, vyslúženia sviatosti 
pomazania chorých a prijatia Eucharistie sú uvedené samostatne na výveske 
kostola i na webovej stránke;

– Žiaľ, obmedzenie verejného slávenia bohoslužieb v kostole Notre Dame zatiaľ 
stále trvá. Obmedzenie verejného slávenia bohoslužieb v kostole Notre Dame stále 
trvá, keďže:
– kapacita kostola je pri dodržaní hygienických opatrení už naplnená len účasťou 
rehoľného spoločenstva na bohoslužbách;
– kostol je využívaný ako interný kláštorný priestor pre každodenný duchovný život 
rehole;
– v rehoľnom spoločenstve je veľa sestier v pokročilom veku (vzhľadom na vek, či 
chronické ochorenia patria do rizikovej skupiny);



– v okolí je otvorených viacero veľkých kostolov, ktoré umožňujú zabezpečiť účasť 
veriacich na verejných bohoslužbách pri dodržaní epidemiologických opatrení.
Naďalej však platí každodenná možnosť individuálneho vyslúženia sviatosti pokánia, 
pomazania chorých a sv. prijímania.

– zapísané úmysly sv. omší sú kňazom odslúžené pri neverejnom slávení – 
v pracovné dni o 16.30, v sobotu, v nedeľu a počas dní pracovného pokoja o 9.30.
Je vhodné, aby sa darca v deň, resp. v čase sv. omše duchovne spojil s týmto 
slávením či už v modlitbe alebo počas sledovania sv. omše v médiách.
Na požiadanie môže byť konkrétny úmysel preložený na najbližší vhodný termín;

– aktuálne informácie o obmedzeniach a spôsoboch vysluhovania sviatostí sú 
priebežne uvádzané na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy (abuba.sk) 
i na stránke Tlačovej kancelárie KBS (tkkbs.sk);

– na plagátoch na výveske kostola sú k dispozícii i ďalšie aktuálne informácie.


