8.201

NED

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Márie Pomocnice kresťanov, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, www.mileticka.s

NEDEĽNÉ

OZNAMY

6. nedeľa v cezročnom období B 11.2.2018

Liturgický kalendár
V tomto týždni je Popolcová streda, ktorou začína Veľký pôst. Je to deň
pokánia, pôstu a zdržovania mäsitých pokrmov v celej cirkvi /nie je sviatkom/.
Pôst počas Popolcovej stredy znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom
možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa).
Sv. omše na Popolcovú stredu s udelením popolca na znak pokánia budú ráno
o 6:45 na obed o 12:00, o 16.30 a o 18:00 hod.
Pobožnosť Krížovej cesty sa počas pôstu spoločne modlíme v piatky po
rannej a večernej sv. omši v kostole a v nedele o 19.30 na Bratislavskej
Kalvárii.
V Pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20.00 hod. v
Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.
Pozývame dnes (nedeľa) všetky deti, na karneval s témou "Z rozprávky do
rozprávky alebo z pesničky do pesničky" o 15:15 do sály pod kostolom.
Tešíme sa na vás.
FAMILY GARDEN Vás počas národného týždňa manželstva pozýva na
prednášku PhDr. Mariána Kubeša, CSc.: "Príznaky krízy v manželstve,
ako im predísť a ako z nich vyjsť?" - v pondelok o 19:00 hod. v sále pod
kostolom.
Mestská časť Ružinov pozýva na Národný týždeň manželstva. Info o jednotlivých
akciách je na nástenke. Špeciálne dávame do pozornosti svätú omšu v piatok o
17:15 u nás na Miletičovej, na ktorej si môžu páry obnoviť manželské sľuby a po
jej skončení bude krížová cesta rodín a v sále pod kostolom prednáška.
Prichystané bude aj malé občerstvenie.
Na budúcu sobotu bude o 9:00 a o 17:30 duchovná obnova mladých,
prihlasuje sa ako obvykle do štvrtka. Taktiež bude duchovná obnova rodín
a všetkých dospelých – vo štvrtok o 18.00 a v sobotu o 9.00 hod.
Srdečne pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa v sobotu o 10.00 hod. svätej
omše na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia vzniku našej
arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup
Mons. Stanislav Zvolenský. Ďakujme Pánu Bohu za dar Cirkvi, ktorej Pán Ježiš
zanechal všetky prostriedky potrebné k spáse.
Vzadu v kostole si môžete vziať, alebo stiahnuť na stránke tlačivá na 2%,
ďakujeme za vašu podporu. Tlačivá a sprievodný list nájdete v kostole, na
vrátnici a na stránke.
Vyšlo nové číslo Viery do vrecka na zaujímavú tému Vrcholový šport a Boh.
Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom
roku, zároveň informuje o použití finančných prostriedkov v roku 2017 a prosí
veriacich o podporu aj v tomto roku (plagát nájdete na nástenke).
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

