OZNAMY NA 23. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK
LITURGICKÝ KALENDÁR
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

12. septembra
13. septembra
14. septembra
15. septembra
16. septembra

Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka
sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Povýšenie svätého kríža – sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - slávnosť
24. nedeľa v cezročnom období

1. V pondelok po večernej svätej omši bude stretnutie Senior klubu Kalvária.
2. Prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie bude pokračovať do konca septembra. Je
potrebná osobná účasť rodičov s dieťaťom na farskom úrade v úradných hodinách,
prípadne po telefonickom dohovore.
3. V sobotu 15. 9. sa koná Národná púť v Šaštíne.Na výveske je aj podrobný program
sprievodných akcií. U nás budú v tento deň sv. omše o 7:30, 9:00 a 17:00 hod. Sv. omša
o 11:00 hod. nebude.
4. Naša farnosť má novú webovú stránku s moderným dizajnom na pôvodnej doméne
www.kalvaria.sk . Stránku pre nás bezplatne vypracoval náš mladý priateľ zo Zvolena.
Stránka je stále vo výstavbe, jej obsah sa bude dopĺňať a aktualizovať. Radi v tomto smere
privítame aj Vaše prípadné podnety.
5. V spolupráci s OZ Petra sme v minulom týždni začali s kompletnou obnovou ďakovných
tabuliek pri Lurdskej jaskyni, ktoré zrealizuje reštaurátor do konca októbra 2018.
6. Pre dospelých záujemcov o prijatie sviatosti krstu, ako aj ostatných iniciačných sviatosti sa
od septembra otvára nový ročník katechumenátu. Prihlásenie je možné na farskom úrade.
7. V nedeľu 16.9. bude zápis terminovaných svätých omší.
8. Pozývame mladých zúčastniť sa Národnej púte v Šaštíne. Program začína už v piatok 14.9.
na poludnie pešou púťou s otcom biskupom Jozefom Haľkom od rieky Moravy pri Závode,
ktorá smeruje po stopách Titusa Zemana do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v
Šaštíne. Bližšie informácie o programe pre pútnikov v Šaštíne sú na plagáte na výveske,
ako aj na stránkach mladezba.sk a cliptime.sk. Registrácia pútnikov, ktorí potrebujú nocľah
alebo stravu, sa uzatvára v stredu 12.9.
9. Členovia Spolku Svätého Vojtecha, evidovaní na predajni Bratislava, si môžu vyzdvihnúť
Pútnik Svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom v predajni SSV Bratislava.
10. V najbližších dňoch sa v okolí nášho kostola začnú stavebné práce, čo so sebou prinesie
dopravné obmedzenia. Viac informácii na ozname MČ Bratislava – Staré Mesto.

fr. Oskar J. Vaľko, OP
administrátor

