
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 29. 11. Prvá adventná nedeľa

Po 30. 11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Št   3. 12. Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Pi   4. 12. Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka

Ne   6. 12. Druhá adventná nedeľa

Oznamy________________________________________________________________

– aktuálne  pokyny  pre  bohoslužby  a  poskytovanie  duchovnej  služby  platné
od 16. novembra sú k dispozícii na výveske i na webovej stránke kostola;

– 1. adventnou nedeľou vstupujeme do adventného obdobia. Adventné obdobie má 
dvojaký význam: ja časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa 
pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí, a zároveň je to čas, v ktorom sa 
touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho 
príchodu na konci vekov. Z týchto dvoch dôvodov Adventné obdobie je časom 
nábožného a radostného očakávania;

– na 1. adventnú nedeľu (1. decembra) tradične konáme jesennú zbierku na charitu. 
(Arci)diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť 
do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej 

stránke www.precharituba.sk. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných 
vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. 
Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje 
darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky;

– 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 2. decembra má názov „Nového ducha vložím 
do vás“ (Ez 36, 22-32);



– v piatok bude pred večernou svätou omšou od 16.15 krátka eucharistická poklona 
spojená s prvopiatkovou pobožnosťou;

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


