
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   1. 11. Všetkých svätých, slávnosť

Po   2. 11. Spomienka na všetkých verných zosnulých, spomienka

Ut   3. 11. Sv. Martina de Porres, rehoľníka, ľubovoľná spomienka

St   4. 11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Ne   8. 11. 30. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

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

– za  aktuálnych  okolností  spôsobených  pandémiou  Covidu-19,  je  z  rozhodnutia
Apoštolskej penitenciárie možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich
predĺžená na celý mesiac november, a sú prispôsobené úkony a podmienky na ich
získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.  Konkrétne podmienky sú uvedené
na samostatnom plagáte na výveske kostola i na webovej stránke;

– v stredu 4. novembra sa pod názvom „Kiežby Pán zoslal na všetkých svojho ducha“
(Nm 11,  24-30)  malo konať  ďalšie  modlitbové stretnutie  spôsobom  Lectio divina,
ktoré vedie bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina
každú prvú stredu v mesiaci. Vzhľadom na súčasné opatrenia, keď nie je na takéto
podujatie  možný prístup verejnosti,  bude vyhotovený audiovizuálny  záznam Lectio
divina, ktorý bude záujemcom k dispozícii na webovej stránke arcidiecézy. Aktuálny
ročník,  ktorý  má  názov  Boh  dáva  Ducha  bez  miery,  je  venovaný  uvažovaniu
o pôsobení Božieho Ducha Svätého vo svetle Svätého písma;

– 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.


