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NED

NEDEĽNÉ

OZNAMY

5. nedeľa v cezročnom období B 4.2.2018

Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice; v utorok je spomienka
sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov; v stredu je ľ.spomienka bl. Piusa
IX., v piatok je ľ.spomienka bl. Euzébie Palominovej, panny; v sobotu je
spomienka sv. Školastiky, panny
Dnes v nedeľu večer sa ideme pomodliť na Hlbokú cestu ruženec za
povolania. Odchod spred kostola je o 19:10, začiatok na Hlbokej o 19:40.
Vo štvrtok o 10.00 je tzv. Mama omša pre mamičky s deťmi.
Na budúcu sobotu o 9:00 bude duchovná obnova pre mladých, prihlasuje sa
ako obvykle do štvrtka.
V sobotu bude Miletičkársky ples.
Pozývame všetky deti, ktoré radi spievajú alebo si čítajú rozprávky, aj keď majú
spať, na karneval s témou "Z rozprávky do rozprávky alebo z pesničky do
pesničky" budúcu nedeľu o 15:15 do sály pod kostolom. Každý s láskou
upečený koláč poteší.
Pozývame mamičky s deťmi od 1,5, roka na výtvarne dielne, čaká ich krátke
divadielko, potom si vyrobia vlastné dielko a na záver sa môžu pohrať s
didaktickými hračkami. V oratku každý utorok o 10:00. Info na nástenke.
V pondelok o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu
kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku
vieru. Svätá omša bude v latinskom jazyku, homília bude prekladaná
z nemeckého jazyka do slovenčiny. Všetci sú srdečne pozvaní.
V stredu o 20.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský v Katedrále sv. Martina viesť modlitbové stretnutie spôsobom Lectio
divina s názvom „Mária patrí Pánovi, a preto aj sestrám a bratom“ (Lk 1,
39-58).
Slovenská katolícka charita pri príležitosti „Medzinárodného dňa modlitby a
povedomia o obchodovaní s ľuďmi“ Vás pozýva na modlitbové stretnutie
za obete obchodovania, v ktorom sa spojíme s celým svetom za sprievodu
spevov z Taizé v podaní Chorus Salvatoris – vo štvrtok (v deň liturgickej
spomienky na sv. Jozefínu Bakhitu), v kostole Milosrdných bratov na námestí
SNP v Bratislave po svätej omši o 19:30 hod.
Chceme sa vám v mene mladých a komunity saleziánov poďakovať za vašu
priazeň pri podpore našej práce s mládežou. Vďaka vám sme mohli zorganizovať
značnú časť našej práce s mládežou. Aj tento rok sa na vás obraciame s
možnosťou poukázať vaše 2% pre naše stredisko Domky na podporu
práce s mládežou. Tlačivá a sprievodný list nájdete v kostole, na vrátnici a na
stránke.

