
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   6.   9. 23. nedeľa v cezročnom období

Po   7.   9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza,
kňazov a mučeníkov, spomienka

Ut   8.   9. Narodenie Panny Márie, sviatok

St   9.   9. Sv. Petra Clavera, kňaza, ľubovoľná spomienka

So 12.   9. Najsv. mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Ne 13.   9. 24. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– z organizačných dôvodov Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame nastáva 
od septembra zmena v slávení sv. omší v kostole Notre Dame: v pondelok bude 
sv. omša slávená ráno o 6.45 (podvečerná sv. omša o 16.30 nebude) a v sobotu sa
posúva začiatok slávenia sv. omše na 10.30 (z pôvodného o 9.30);

– pre  mladých,  ktorí  túžia  prehĺbiť  svoju  osobnú  formáciu  a  slúžiť  vo  farnostiach
a spoločenstvách, sa v októbri otvára 12. ročník Bratislavskej animátorskej školy.
Viac  informácií  o  obsahu  a  priebehu  BAŠ-ky,  ako  aj  o  spôsobe  prihlásenia  je
na stránke mladezba.sk. Pozývame mladých zatiahnuť na hlbinu a kvalitnou osobnou
formáciou sa pripraviť na službu v Cirkvi aj vo svete;

– Vincentská rodina na Slovensku i v roku 2020 uskutočňuje v poradí už  14. ročník
celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, ktorá získava finančné prostriedky
na  zmiernenie  utrpenia  hladujúcich  a  negramotných  ľudí  na  misiách  v zahraničí
i na pomoc núdznym ľuďom na Slovensku. Zbierka prebieha od 1. mája 2020 do 30.
apríla  2021.  Hlavným príjmom zbierky  po  minulé  roky  bol  predaj  medovníkových
srdiečok na rôznych verejných priestranstvách.  Informácie o možnostiach podpory
zbierky sú dostupné na www.bojprotihladu.sk;

– 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;

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


