OZNAMY NA 31. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK
LITURGICKÝ KALENDÁR
Utorok
Streda
Štvrtok

6. novembra
7. novembra
8. novembra

Piatok
Sobota
Nedeľa

9. novembra
10. novembra
11. novembra

bl. Alfonza de Navarrete a spol., mučeníkov – spomienka OP
Všetkých svätých Rehole kazateľov – sviatok OP
Spomienka na všetkých verných zosnulých bratov a sestry
Rehole kazateľov
Výročie posviacky Lateránskej baziliky - sviatok
sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
32. nedeľa v cezročnom období

1. Túto nedeľu 4. 11. o 15:30 hod. sa koná krížová cesta na Kalvárskom vrchu. Všetkých pozývame
k spoločnej modlitbe za zosnulých.
2. V pondelok o 17. hod. bude stretnutie všetkých členov ružencového bratstva.
3. Páter Andrej ponúka stolové a nástenné kalendáre na rok 2019 s citátmi a fotografiami, ktoré si
môžete zakúpiť vzadu v kostole na stolíku.
4. eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a MČ Staré Mesto Bratislava pod záštitou o.
arcibiskupa pozývajú rodiny s deťmi na tradičný SVÄTOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ
SPRIEVOD, ktorý sa uskutoční 10. novembra 2018. Program začína sv. omšou o 15.30 hod.
v Katedrále sv. Martina. Po sv. omši pôjde lampiónový sprievod so sv. Martinom až do Zichyho
paláca, kde bude pripravený pútavý program pre deti spojený s občerstvením. Akcia je spojená so
zbierkou pre chudobných. Tento rok budeme zbierať darčeky pre deti z Rumunska – čiapky, šály,
potreby do školy. Prosíme deti, aby si priniesli so sebou aj lampióny.
5. Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v spolupráci s pánom Radoslavom Števčíkom,
starostom MČ Bratislava - Staré Mesto, pozývajú na program slávnosti sv. Martina, patróna
Bratislavskej arcidiecézy a mesta Bratislavy. Duchovný program slávenia Svätomartinského trojdnia
v dňoch 9.-11. novembra 2018 má názov „Život sv. Martina môže každému človeku pomôcť
rozpoznať vo svojom srdci pozývajúci Boží hlas.“ Viac informácii nájdete na plagáte.
6. V stredu 7. novembra 2018 sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie
spôsobom Lectio divina , ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma
rozjímania má názov Pane, ty si mi povedal: "Kúp si to pole" (Jer 32, 17-25).
7. Minulú nedeľu sa pri zbierke na obnovu interiéru nášho kostola vyzbieralo 1 815,62 eur. Ďakujeme
za vašu podporu.
8. Na budúcu nedeľu 11. novembra 2018 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná
Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej
miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je
zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.

fr. Oskar J. Vaľko, OP
administrátor

