OZNAMY NA 27. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK
LITURGICKÝ KALENDÁR
Utorok
Nedeľa

9. októbra
14. októbra

sv. Ľudovíta Bertranda, kňaza – spomienka OP
28. nedeľa v cezročnom období

1. Termín slávnosti prvého svätého prijímania v našej farnosti sme po dohode s katechétami stanovili na
nedeľu 12. mája 2019 .
2. Pozývame Vás na slávnosť 70. výročia požehnania nášho kostola Panny Márie Snežnej. Slávnosť začne
v sobotu 6.10. po večernej svätej omši prednáškou brata Dominika Letza o dejinách nášho kostola, a
vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu 7. októbra o 10. hodine. Sväté omše o 9. a o 11. hodine
nebudú, namiesto nich bude len jedna slávnostná svätá omša o 10. hodine! Hlavným celebrantom
a slávnostným kazateľom bude páter José OFM – guardián bratislavských františkánov. Hneď po svätej
omši bude v kostole krátka prezentácia pripravovaného projektu obnovy interiéru kostola, ktorú budú
mať naši architekti Tomáš Bujna a Matúš Gibala. Potom bude pred kostolom pre všetkých pripravené
slávnostné agapé. Celý program slávnosti nájdete na nástenke.
3. Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life
organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto
kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa
nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme
vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou
s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich
kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť
aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií
o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk
4. Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN Slovensko) pripravila webovú stránku
www.miliondeti.sk, na ktorej sa nachádzajú informácie o medzinárodnej modlitbovej iniciatíve
s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa tradične koná 18. októbra.
5. Minulú nedeľu sa pri zbierke na rekonštrukciu nášho kostola vyzbieralo 1990,35 EUR. Za Vašu
podporu Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

fr. Oskar J. Vaľko, OP
administrátor

