
Rímskokatolícka	  cirkev	  Farnosť	  svätého	  Martina	  
	  

Kostol	  Najsvätejšej	  Trojice	  Bratislava	  -‐	  Podhradie	  
	  

V	  správe	  Zvrchovaného	  vojenského	  špitálneho	  rádu	  	  
sv.	  Jána	  z	  Jeruzalema,	  Rodosu	  a	  Malty	  

	  
	  

OZNAMY	  
7.	  októbra	  2018	  

	  
	  
Liturgický	  kalendár	  
	  
Ne	  	   7.	  10.	  	   	   27.	  nedeľa	  v	  cezročnom	  období	  
Ne	  	   14.	  10.	  	   28.	  nedeľa	  v	  cezročnom	  období	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
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	  
	  	  
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.	  
	  
Františkáni	  srdečne	  pozývajú	  na	  medzináboženské	  stretnutie	  a	  verejnú	  diskusiu	  
na	  ktorú	  sú	  pozvaní	  rabín	  Misha	  Kapustin,	  imám	  Mohamad	  S.	  Hasna	  a	  kňaz	  br.	  
Felix	  Mária	  OFM.	  Diskusia	  sa	  uskutoční	  24.	  októbra	  2018	  od	  17:30	  do	  19:00,	  vo	  
františkánskom	  kláštore	  vo	  Veľkej	  sále	  (refektár)	  -‐	  vstup	  Františkánska	  2.	  


