
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 18. 10. 29. nedeľa v cezročnom období

Po 19. 10. Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a spoločníkov,
mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Št 22. 10. Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka

Pi 23. 10. Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka

So 24. 10. Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka

Ne 25. 10. 30. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– aktuálne  pokyny  pre  bohoslužby  a  poskytovanie  duchovnej  služby  platné
od 15. októbra sú k dispozícii na výveske i na webovej stránke kostola;

– nedeľu 18. októbra slávi Cirkev ako  Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň
modlíme hlavne za cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré
sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka
v  kostoloch  v  plnej  miere,  prosíme  Vás  o  podporu  misií  prostredníctvom
elektronickej  zbierky zverejnenej  na  webovej  stránke  www.misijnediela.sk.  Nech
Vám Pán odmení a požehná vaše milodary!

– 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. Výzvou
Rozsvieťme  Slovensko pozýva  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.


