OZNAMY NA 24. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Nedeľa

14. septembra
15. septembra
16. septembra
18. septembra
20. septembra

Povýšenie svätého kríža – sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – slávnosť
sv. Kornélia, pápeža a Cypriána,biskupa,mučeníkov – spomienka
sv. Jána Maciasa, rehoľníka - spomienka OP
25. nedeľa v cezročnom období

1. Naša farnosť, KZ Sprevádzajúci – pútnické bratstvo a OZ Bratislavská kalvária, pozývajú v nedeľu 13. 9. 2020
na slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža so začiatkom pri Dóme sv. Martina o 14.30,
odkiaľ bude sprievod pokračovať mestom až na ulicu Za Sokolovňou, kde o 15.45 začne pobožnosť krížovej
cesty a v rámci nej bude cca o 16.00 požehnané obnovené pôvodné historické zastavenie. Program vyvrcholí
sv. omšou o 17.00 v našom Kostole Panny Márie Snežnej. Zastavenie požehná a hl. celebrantom bude vdp.
Peter Slepčan, farár Dómu sv. Martina.
2. V utorok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše v našom kostole budú
o 7:30, 9:00 a 17:00 hod. Sv. omša o 11:00 hod. nebude. Pripomíname, že situácia spojená so šírením vírusu
COVID19, žiaľ, zasiahla aj oslavy tejto slávnosti. Na základe rozhodnutia KBS všetky púte v tomto roku, a
teda aj púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, budú na farskej úrovni.
3. Odložená slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti v nedeľu 27. septembra 2020.
Bezprostredná príprava začne tento týždeň v stredu 16.9. o 16:00 hod. v kostole. Stretnutia budú pokračovať aj
na budúci týždeň v pondelok, stredu, a sobotu, kedy bude prvá svätá spoveď a generálka slávnosti. Prosíme
rodičov, aby zabezpečili deťom krstné listy.
4. Stále je možnosť osobného prihlásenia na sviatosť birmovania, ako aj dospelých záujemcov o prijatie
iniciačných sviatostí.
5. V nedeľu 20.9. bude zápis terminovaných svätých omší na mesiace október – december 2020.
6. Pre mladých, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, sa v októbri
otvára 12. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o
spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk. Pozývame mladých zatiahnuť na hlbinu a kvalitnou osobnou
formáciou sa pripraviť na službu v Cirkvi aj vo svete.
7. Organizácie za ochranu života v spolupráci s Národným pochodom za život oznamujú, že z dôvodu
zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa podujatie Krok za život bude konať bez účasti verejnosti. Veriacich
pozývajú, aby podujatie Krok za život sledovali naživo na Facebookovej stránke Národného pochodu za život,
vo štvrtok 17. septembra 2020 o 16:30 hod.
Podujatím si pripomenieme výročie Národného pochodu za život a zároveň vyjadríme podporu pre ďalšie
návrhy na ochranu života, ktoré sú predložené v parlamente, keďže dôležitou požiadavkou Národných
pochodov za život je zlepšenie ochrany života nenarodených detí. Všetkých srdečne pozývame sledovať
podujatie cez internet. Ďakujeme za Vaše modlitby.
8. Z rozhodnutia pápeža Františka sa z dôvodu koronavírusu koná zbierka na Boží hrob túto nedeľu pri všetkých
svätých omšiach. Získané prostriedky budú použité na udržiavanie Baziliky Božieho hrobu a ďalších
posvätných miest vo Svätej zemi. V označených pokladničkách vzadu v kostole budete môcť taktiež prispieť aj
na slávnostné agapé.
9. V týždni sme dostali na dokončenie obnovy nášho kostola 15 758 EUR, z toho mimoriadne dary 10 000 EUR,
a 5 000 EUR. Za Vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

fr. Oskar J. Vaľko, OP
administrátor

