
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   4. 10. 27. nedeľa v cezročnom období

Po   5. 10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

Ut   6. 10. Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka

St   7. 10. Ružencovej Panny Márie, spomienka

Ne 11. 10. 28. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– aktuálne  pokyny  pre  bohoslužby  a  poskytovanie  duchovnej  služby  platné
od 1. októbra sú k dispozícii na výveske i na webovej stránke kostola;

– z rozhodnutia sv. otca Františka sa zbierka Halier sv. Petra v tomto roku koná túto
nedeľu,  4.  októbra,  v  deň  sviatku  sv.  Františka  z  Assisi.  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. Aktuálny ročník, ktorý má názov Boh dáva Ducha bez miery, je 
venovaný uvažovaniu o pôsobení Božieho Ducha Svätého vo svetle Svätého písma. 
Najbližšie stretnutie bude v stredu 7. októbra a má názov „Kiežby Pán zoslal 
na všetkých svojho ducha“ (Nm 11, 24-30);

– od 23. septembra do 1. novembra sa v Bratislave uskutočňuje  pro-life kampaň 40
dní za život. Pokojnou modlitbovou prítomnosťou pred Ružinovskou nemocnicou, kde
sa vykonávajú potraty, chceme svedčiť o ľudskosti nenarodených detí. Zapojte sa aj
vy modlitbou - či už priamo pred nemocnicou alebo na diaľku. Ďalšie informácie sú
k dispozícii na webovej stránke www.40dnizazivot.sk;

– aj  v  tomto  roku  Fórum  života  pripravuje  jednu  z  najväčších  vzdelávacích
a duchovných pro-life  kampaní na Slovensku –  Sviečku za nenarodené deti.  Jej
hlavným mottom je výzva  Rozsvieťme Slovensko,  ktorá je  pozvaním pre ľudí,  aby
zapálili  2.  novembra,  v  deň  Spomienky  na  všetkých  verných  zosnulých,  sviečku
v oknách svojich domovov, v chrámoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným, a dali
tak  najavo,  že  patria  k  skupine  tých,  ktorí  ľudský  život  považujú  za  vzácny  už



od momentu počatia. Ďalšie informácie o kampani sú k dispozícii na webovej stránke
sviecka.forumzivota.sk;

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


