
Rímskokatolícka	  cirkev	  Farnosť	  svätého	  Martina	  
	  

Kostol	  Najsvätejšej	  Trojice	  Bratislava	  -‐	  Podhradie	  
	  

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

	  
	  

OZNAMY	  
11.	  novembra	  2018	  

	  
	  
Liturgický	  kalendár	  
	  
Ne	  	   11.	  11.	  	   32.	  nedeľa	  v	  cezročnom	  období	  
Po	   12.	  11.	  	   Svätého	  Jozafáta,	  biskupa	  a	  mučeníka	  
So	   17.	  11.	  	   Svätej	  Alžbety	  Uhorskej,	  rehoľníčky	  
Ne	  	   18.	  11.	  	   33.	  nedeľa	  v	  cezročnom	  období	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
V	  túto	  nedeľu	  sa	  pri	  všetkých	  sv.	  omšiach	  koná	  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.	  
	  
Všetky	  farnosti	  sú	  pozvané	  zapojiť	  sa	  do	  koledovania	  Dobrá	  novina	  2018.	  
Zodpovedné	  osoby	  za	  koledovanie	  vo	  farnosti	  pozývajú	  organizátori	  Dobrej	  
noviny	  na	  krátke	  školenie	  v	  Dome	  Quo	  Vadis	  na	  Hurbanovom	  námestí	  v	  
Bratislave	  12.	  11.	  od	  17.30	  hod.	  
	  
Ako	  je	  známe	  aj	  z	  médií,	  kresťania	  v	  Pakistane	  zažívajú	  nárast	  prenasledovania	  
za	  svoju	  kresťanskú	  vieru.	  Najnovším	  príkladom	  je	  kauza	  manželky	  a	  matky	  
dvoch	  detí	  Asie	  Bibi,	  kresťanky	  väznenej	  a	  prenasledovanej	  za	  to,	  že	  vyznala	  
vieru	  v	  Ježiša	  Krista.	  Okrem	  nej	  je	  ohrozený	  aj	  jej	  obhajca,	  pričom	  jej	  rodina	  bola	  
nútená	  emigrovať	  do	  zahraničia.	  Rôzne	  mimovládne	  organizácie	  aj	  niektoré	  
vlády	  sa	  snažia	  dostať	  Asiu	  Bibi	  mimo	  krajinu,	  ale	  nedarí	  sa	  to	  kvôli	  reakcii	  
extrémistov	  v	  posledných	  dňoch.	  Kresťania	  v	  Pakistane	  prosia	  o	  modlitbu.	  
Vyprosujme	  im	  od	  Boha	  vytrvalosť	  vo	  viere,	  trpezlivosť	  v	  utrpení,	  posilu	  v	  
rozhodnutí	  vyznávať	  Ježiša	  Krista	  a	  jeho	  evanjelium.	  
	  
V	  nedeľu	  11.	  novembra	  si	  pripomíname	  100	  rokov	  od	  ukončenia	  prvej	  svetovej	  
vojny.	  Zvonenie	  kostolných	  zvonov	  nám	  v	  tento	  deň	  pripomína	  tiež	  dôležitosť	  
modlitby	  a	  úsilia	  o	  mier	  vo	  svete.	  	  	  
	  
Nasledujúci	  týždeň	  (11.-‐18.	  novembra)	  sa	  v	  Cirkvi	  na	  celom	  Slovensku	  slávi	  ako	  
Týždeň	  Cirkvi	  pre	  mládež.	  Pri	  tejto	  príležitosti	  pozývame	  všetkých	  veriacich	  k	  
modlitbe	  za	  mladých	  a	  samotných	  mladých	  pozývame	  na	  viacero	  podujatí,	  o	  
ktorých	  sa	  môžu	  dozvedieť	  na	  stránke	  www.mladezba.sk	  


