LITURGICKÝ KALENDÁR
2 Pi Obetovanie Pána, sviatok
3 So Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná
spomienka
4 Ne 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5 Po Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
6 Ut Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
spomienka
7 St Spomienka na zosnulých otcov a matky
Členov dominikánskej rehole
10 So Sv. Školastiky, panny, spomienka
11 Ne 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
13 Ut Bl. Jordána Saského, kňaza, spomienka
14 St POPOLCOVÁ STREDA
18 Ne PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
22 Št Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
25 Ne DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ A MODLITBY V CHRÁME
Sväté omše
Pondelok – piatok: 7:00 a 18:00 hod.
Sobota: 8:00 a 18:00(s nedeľnou platnosťou)
Po – so: ranná sv. omša v miestnosti pre matky s deťmi (do odvolania)
Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00 a 17:00 hod.
Sv. omša pre prvoprijímajúce deti: 25. 2.
Sv. omše pre vysokoškolákov: utorok
o 20:00 hod.(počas skúškového obdobia a prázdnin nie sú)
Adorácia
Každý štvrtok po večernej sv. omši do 19:00 hod.
Modlitba posvätného ruženca
Pol hodinu pred večernou sv. omšou.
Sviatosť zmierenia – spovedanie
Pred každou večernou sv. omšou a na požiadanie aj po
rannej sv. omši.
Sviatosť krstu
Treba dohovoriť aspoň 2 týždne pred zamýšľaným termínom
krstu na farskom úrade, kde dostanete aj bližšie informácie.

Sviatosť manželstva
Treba dohovoriť aspoň 3 mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša na farskom úrade, kde dostanete aj bližšie
informácie.
Sviatosť pomazania chorých
Treba dohovoriť s kňazom na farskom úrade.
Pobožnosť krížovej cesty
Každý piatok pôstu o 17:15 hod. a každú nedeľu o 16:15 hod. Kto sa zúčastní
verejnej pobožnosti krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tí, ktorí sa nemôžu z
vážnej príčiny zúčastniť verejnej pobožnosti krížovej cesty, môžu získať
úplné odpustky, ak o týchto tajomstvách budú rozjímať v
osobnej modlitbe.
Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po
prijímaní pred obrazom Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu (JKS – modlitby na poďakovanie po sv. omši), môže takisto získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALI ...
14. 1.

Lucia Mina Šušlíková
Martin Maximilián Ladič

OZNAMUJEME, POZÝVAME...
V piatok 2. 2. budeme sláviť sviatok Obetovania Pána –
Hromnice. Obrad požehnania sviec sa bude konať na úvod
sv. omše. Obrad požehnania sa začína pri vchode do kostola, kde si môžete priniesť sviece na požehnanie.
V sobotu 3. 2. sa na záver sv. omší bude udeľovať svätoblažejské požehnanie.
V sobotu 3. 2. sa bude po rannej sv. omši o 8:30 hod.
odstraňovať z kostola vianočná výzdoba. Prosíme o vašu
pomoc s upratovaním. Ďakujeme.
V pondelok 5. 2. pred večernou sv. omšou bude stretnutie ružencového bratstva. O 17:15 hod. bude modlitba
posvätného ruženca, po ktorej bude nasledovať samotné
stretnutie.
Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na
modlitbové stretnutie nad Svätým písmom metódou Lectio
divina. V stredu 7. 2. o 20:00 hod. sa v katedrále sv. Martina
uskutoční stretnutie s názvom Ľudské riešenia (Gn 16,1-16).

V nedeľu 11. 2. sa pri všetkých sv. omšiach koná mesačná zbierka na rekonštrukciu nášho kostola.
V nedeľu 11. 2. je spomienka na Pannu Máriu Lurdskú.
Aj našu Lurdskú jaskyňu mnohí navštevujú a Mária tu vypočúva naše modlitby. Preto by sme Vás chceli pozvať v nedeľu 11.
2. na modlitba posv. ruženca o 16:15 hod. v Lurdskej jaskyni a
sv. omšu o 17:00 hod. k úcte Panny Márie Lurdskej.
V utorok 13. 2. vás pozývame na fašiangové stretnutie.
Uskutoční sa v pastoračnej miestnosti pri kostole po večernej
sv. omši.
Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia – 14. 2. –
je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu.
Prísny pôst nezaväzuje deti do štrnásteho roku života, starých
a chorých veriacich. Pôst od mäsa nemožno v tento deň nahradiť iným skutkom pokánia. Obrad požehnania a značenia
popolom sa koná pri každej sv. omši, t. j. o 7.00 a 18.00 hod.
V tomto mesiaci bude pokračovať príprava birmovancov v stredu 21. 1. o 17:00 hod. sv. omšou v kaplnke sv.
Jozefa. Katechéza v tomto mesiaci nebude. Birmovanci sú
pozvaní na sv. omšu na Popolcovú stredu na začiatok pôstneho obdobia.
V stredu 14. 2. si naša arcidiecéza pripomína 10. výročie svojho založenia. Slávnostná sv. omša bude k tomuto
výročiu bude v katedrále sv. Martina v sobotu 17. 2. o 10:00
hod. Všetci sú srdečne pozvaní.
Na 1. pôstnu nedeľu 18. 2. sa pri všetkých sv. omšiach
bude konať jarná zbierka na charitu.
Sv. omša pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv.
prijímanie bude najbližšie v nedeľu 25. 2. o 11:00 hod.

SOBÁŠNE ZÁLEŽITOSTI – ZMENY
Ako už bolo avizované v pastierskom liste otca arcibiskupa, od septembra 2017 začali platiť nariadenia týkajúce sa
realizácie predmanželských príprav vo farnostiach našej arcidiecéze. Vzhľadom k tomu sa aj v našej farnosti mení forma
prípravy, ktorá sa bude konať len raz za štvrťrok podľa zverejnených termínov. Preto prosíme všetkých, ktorí si budú
chcieť konať prípravu k sobášu v našej farnosti, aby dodržali
nevyhnutný termín nahlásenia termínu sobáša aspoň 3 mesiace vopred. Ďakujeme.

www.kalvaria.sk

Z POSOLSTVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA
NA 26. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

11. FEBRUÁR – LURDSKEJ PANNY MÁRIE
(KRÁTENÉ)

Drahí bratia a sestry,
služba Cirkvi chorým a tým, ktorí sa o nich
starajú, musí napredovať so stále novým nasadením, vo vernosti Pánovmu povereniu
(porov. Lk 9, 2 – 6; Mt 10, 1 – 8; Mk 6, 7 –
13) a nasledujúc veľmi výrečný príklad jej
Zakladateľa a Učiteľa.
Témou tohoročného Svetového dňa chorých sú slová,
ktoré Ježiš, vyzdvihnutý na kríži, adresoval svojej matke Márii
a Jánovi: „,Hľa, tvoj syn!... Hľa, tvoja matka!ʻ A od tej hodiny
si ju učeník vzal k sebe“.
Materské povolanie Cirkvi voči núdznym a chorým sa v jej
dvetisícročnej histórii uskutočňuje prostredníctvom mnohých
iniciatív v prospech chorých. Na tieto dejiny obetavej starostlivosti nesmieme zabúdať. Pokračujú na celom svete aj v dnešnej dobe. V krajinách, kde existuje systém verejnej zdravotnej
starostlivosti, sa práca katolíckych kongregácií, diecéz a ich
nemocníc okrem poskytovania kvalitnej lekárskej starostlivosti
sústreďuje na to, aby v centre terapeutického procesu bola
ľudská osoba a aby vedecký výskum rešpektoval život a kresťanské morálne hodnoty. V krajinách, kde je systém zdravotnej
starostlivosti nedostatočný alebo neexistuje, pracuje Cirkev na
tom, aby poskytla ľuďom – nakoľko je to možné – zdravotnú
starostlivosť, a tak sa znížila detská úmrtnosť a premohli niektoré veľmi rozšírené choroby. Všade sa snaží starať o chorých, aj keď ich nedokáže vyliečiť. Obraz Cirkvi ako „poľnej
nemocnice“, ktorá prijíma všetkých, čo sú zranení životom; je
veľmi konkrétnou realitou, pretože v niektorých častiach sveta
poskytujú pre obyvateľstvo nevyhnutné ošetrenie len misijné a
diecézne nemocnice.
Márii, láskyplnej Matke, chceme zveriť všetkých chorých
na tele i na duši, aby ich posilnila v nádeji. Prosme ju, aby
nám pomohla naučiť sa prijímať našich chorých bratov a sestry. Cirkev vie, že potrebuje osobitnú milosť, aby dokázala
plniť svoju evanjeliovú službu starostlivosti o chorých. Nech
nás teda modlitba k Pánovej Matke spojí v naliehavej prosbe,
aby každý člen Cirkvi s láskou prežíval svoje povolanie v
službe životu a zdraviu. Panna Mária nech oroduje za tento
26. svetový deň chorých; nech pomáha chorým prežívať ich
utrpenie v spoločenstve s Pánom Ježišom a nech pomáha aj
tým, čo sa o nich starajú. Všetkým chorým, zdravotníckym
pracovníkom i dobrovoľníkom zo srdca udeľujem apoštolské
požehnanie.
+ František

Farský

V nedeľu 11. 2. na spomienku

INFORMAČNÍK
Bratislava – Kalvária
pripadá Medzinárodný deň chorých.
Aj našu Lurdskú jaskyňu mnohí navštevujú
a prosia Pannu Máriu o pomoc.
Tento deň je príležitosťou na poďakovanie
za všetky uzdravenia tela i duše,
ktoré nám Matka Božia
na tomto mieste vyprosuje.
Preto by sme Vás chceli pozvať

v nedeľu 11. 2. o 16:15 hod.
na modlitba posv. ruženca
v Lurdskej jaskyni
a mariánsku sv. omšu vo farskom kostole,
ktorú bude celebrovať

P. CHRYZOSTOM KRYŠTOF, OP
správca farnosti.

KONTO OBNOVY

STAV K 28. 1. 2018

č. ú. 2 6 2 1 7 9 3 0 1 4 / 1 1 0 0

€ 1 7 9 . 1 0 1 , 6 9 ,Ďakujeme za podporu
diela obnovy nášho chrámu
Pre internú potrebu vydáva: Farnosť Panny Márie Snežnej, Bratislava – Kalvária; Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava; e-mail: kalvaria@kalvaria.sk; tel.:
02/54775341. Kontaktná osoba: P. Chryzostom Kryštof, OP – správca farnosti.
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