
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 12.   7. 15. nedeľa v cezročnom období

St 15.   7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Št 16.   7. Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka

Pi 17.   7. Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

Ne 19.   7. 16. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– vo štvrtok 16.  júla,  v  deň liturgickej  spomienky Panny Márie  Karmelskej,  sa bude
v kostole  sv.  Alžbety  v  Bratislave  (Modrý  kostol)  konať  Slávnosť  Panny  Márie
Karmelskej (Škapuliarskej). Slávnosť začína slávením svätej omše o 18.00 a po nej
pokračuje možnosťou prijatia posvätného škapuliara;

– srdečne pozývame pripojiť sa k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií V nedeľu 
nenakupujem. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží 
na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú 
obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. 
Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to
od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!

– slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení 
rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich 
na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.
V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať 
v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu 
kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).
Zároveň pripomíname, že pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR 
pre verejné slávenie bohoslužieb zavedené 10. júna 2020 zostávajú stále v platnosti.

– informácie o obnovenom verejnom slávení bohoslužieb v kostole Notre Dame 
a informácie o možnostiach individuálneho spovedania, vyslúženia sviatosti 
pomazania chorých a prijatia Eucharistie sú uvedené samostatne na výveske 
kostola i na webovej stránke;

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


