
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 23.   8. 21. nedeľa v cezročnom období

Po 24.   8. Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Št 27.   8. Sv. Moniky, spomienka

Pi 28.   8. Výročie posviacky kostola Nanebovzatia Panny Márie

So 29.   8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

[Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka]

Ne 30.   8. 22. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– v  piatok  28.  augusta  slávime  výročie  posviacky  kostola  Nanebovzatia  Panny
Márie.  Prvá svätá omša sa v našom kostole slávila  28.  augusta 1760.  Vzhľadom
na to, že dátum posvätenia kostola sa nezachoval, otec arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský listom z 18. januára 2010 udelil dovolenie sláviť výročie posviacky kostola
28. augusta;

– keďže jedným zo základných rozmerov rehole Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre
Dame  je  spoločný  život  podľa  Regule  sv.  Augustína,  v  sobotu  bude  slávený
liturgický sviatok sv. Augustína (preložený kvôli slávnosti posviacky z piatku);

– i v tomto školskom roku vychádza katolícky časopis pre deti Rebrík, ktorý vydáva
Vydavateľstvo Don Bosco. Ide o katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku,
ktorý  svojím  obsahom  pomáha  deťom  v  ich  duchovnom  raste  a  podporuje  ich
osobnostný  rozvoj.  Časopis  poskytuje  kvalitné  a  zaujímavé  texty,  materiály
na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si
život viery. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík je
môžné objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky
www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029;

– v súvislosti s Rokom Božieho slova organizuje Katolícke biblické dielo v spolupráci
s našou arcidiecézou a s RKCMBF UK v sobotu 10. októbra 2020  Kurz lektorov
v Aule  fakulty  v  Bratislave.  Registrácia  lektorov  a  záujemcov  o  lektorskú  službu
prebieha do 5. októbra na e-mailovej adrese kurzlektorov@iskra.sk;



– pod záštitou bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského 
od 6. augusta do 24. septembra prebieha v Katedrále sv. Martina v Bratislave 
Katedrálny organový festival. V tomto roku ide už o XI. ročník festivalu, na ktorom 
pravidelne participujú špičkoví svetoví organisti. Informácie o jednotlivých organových 
koncertoch, dielach a interpretoch sú uvedené na plagáte na výveske kostola;

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


