OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
LITURGICKÝ KALENDÁR
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

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

Najsvätejšieho mena Panny Márie – spomienka
sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Povýšenie Svätého kríža - sviatok
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA - SLÁVNOSŤ

1. Od nedele 22. septembra bude zápis terminovaných svätých omší na mesiace október – december
2019.
2. Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína,
ktorá sa bude konať 13.- 16. septembra 2019. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15.
septembra o 10.30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský
prefekt v Azerbajdžane. Na druhý deň, 16. septembra 2019, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v
rámci púte seniorov a chorých.
3. Národný pochod za život potrebuje ešte 400 dobrovoľníkov, ktorí by vedeli pomôcť v rôznych tímoch
od piatka 20. septembra do nedele 22. septembra. Dobrovoľníci sa môžu zaregistrovať na stránke
www.pochodzazivot.sk .
4. Bratia dominikáni – farnosť Bratislava - Kalvária, KZ Sprevádzajúci – pútnické bratstvo a OZ
Bratislavská kalvária s podporou Bratislavskej arcidiecézy, pozývajú v sobotu 14. 9. 2019 na
slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža a 325. výročia založenia Kalvárie v
Bratislave. Slávnosť začne pri Dóme sv. Martina o 14.45 a odtiaľ bude pokračovať sprievodom
mestom až na ulicu Za Sokolovňou, kde o 16.00 začne pobožnosť krížovej cesty. O 17.00 na vrchole
Kalvárskeho vrchu Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, požehná kríž s obnoveným
korpusom Krista a následne o 18.00 bude celebrovať sv. omšu v Kostole Panny Márie Snežnej na
Kalvárii o 18.00. Pozývame všetkých Bratislavčanov vzdať úctu sv. Krížu.
5. V mesiaci september bude na farskom úrade prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie. Prihlášku
bude možné podať len osobne za prítomnosti rodičov (prípadne starých rodičov) a dieťaťa správcovi
farnosti. Termín osobného stretnutia je potrebné dohodnúť telefonicky zavolaním na mobilné číslo,
ktoré je uvedené na stránke farnosti.
6. Pre dospelých záujemcov o prijatie sviatosti krstu, ako aj ostatných iniciačných sviatosti sa od
septembra otvára nový ročník katechumenátu. Prihlásenie je možné u fr. Oskara.
7. Naši animátori pripravili nový farský časopis pre deti s názvom Dominik. Môžete si ho vyzdvihnúť
vzadu v kostole. Rovnako sú vzadu v kostole k dispozícii letáky k obnove kostola pre každú rodinu.
Do Vašej pozornosti dávame aj aktualizovanú farskú stránku www.kalvaria.sk, ako aj nový facebook
farnosti.

fr. Oskar J. Vaľko, OP
administrátor

