
Rímskokatolícka	  cirkev	  Farnosť	  svätého	  Martina	  
	  

Kostol	  Najsvätejšej	  Trojice	  Bratislava	  -‐	  Podhradie	  
	  

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

	  
	  

OZNAMY	  
17.	  novembra	  2018	  

	  
	  
Liturgický	  kalendár	  
	  
Ne	  	   18.	  11.	  	   33.	  nedeľa	  v	  cezročnom	  období	  
Str	   21.	  11.	  	   Obetovanie	  Panny	  Márie	  
Štv	   22.	  11.	  	   Svätej	  Cecílie,	  panny	  a	  mučenice	  
So	   24.	  11.	  	   Svätého	  Ondreja	  Dung-‐Laka,	  kňaza,	  a	  spoločníkov,	  mučeníkov	  
Ne	  	   25.	  11.	  	   34.	  nedeľa	  v	  cezročnom	  období	  -‐	  Krista	  Kráľa	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Svätomartinská	  zbierka	  v	  našom	  kostole	  vyniesla	  982	  Eur.	  Za	  vaše	  milodary	  veľmi	  
pekne	  ďakujeme.	  Nech	  dobrotivý	  Pán	  odmení	  vašu	  štedrosť.	  	  
	  
Pastoračné	  centrum	  Anny	  Kolesárovej	  a	  katolícka	  zoznamka	  katRande	  pozývajú	  
slobodných	  katolíkov	  na	  Púť	  zrelosti	  -‐	  Púť	  slobodných,	  ktorá	  bude	  23.	  –	  25.	  
novembra	  v	  Pavlovciach	  nad	  Uhom.	  Príďte	  načerpať	  milostí	  k	  blahoslavenej	  Anke	  
Kolesárovej	  a	  zažiť	  spoločenstvo	  tých,	  ktorí	  v	  rodinnej	  atmosfére	  veľa	  komunikujú,	  
ale	  i	  počúvajú	  a	  spoznávajú	  nových	  ľudí.	  Témou	  púte	  bude	  Správna	  voľba	  a	  hosťami	  
otec	  arcibiskup	  Bernard	  Bober,	  sr.	  Hermana	  Matláková,	  tanečné	  divadlo	  Atak.	  
Registráciu	  a	  všetky	  potrebné	  informáciu	  nájdete	  na	  stránkach	  domcek.org	  alebo	  
katRande.org.	  
	  
Bratislavská	  arcidiecézna	  charita	  a	  spolupracujúce	  organizácie,	  Vás	  pozývajú	  
všetkých,	  mladších	  aj	  starších,	  aby	  ste	  sa	  zapojili	  do	  potravinovej	  Tesco	  zbierky,	  
ktorá	  sa	  bude	  konať	  22.	  -‐	  24.	  11.	  2018	  (štvrtok	  až	  sobota)	  v	  predajniach	  TESCO	  na	  
Kamennom	  nám.	  v	  Bratislave,	  alebo	  v	  Obchodnom	  centre	  Vajnoria.	  Zakúpené	  
potraviny	  alebo	  hygienické	  potreby	  môžete	  v	  uvedených	  dňoch	  odovzdať	  
dobrovoľníkom	  priamo	  v	  predajni.	  Viac	  informácií	  na	  www.charitaba.sk	  
	  
V	  rámci	  Týždňa	  pomoci	  prenasledovaným	  kresťanom	  pozýva	  pápežská	  nadácia	  ACN	  
Slovensko	  -‐	  Pomoc	  trpiacej	  Cirkvi	  (známa	  ako	  Kirche	  in	  Not)	  na	  sv.	  omšu	  so	  sýrskym	  
arcibiskupom	  Antoinem	  Chahdom	  u	  kapucínov	  v	  piatok,	  23.	  11.	  o	  19.00	  hod.,	  po	  
ktorej	  odznie	  jeho	  osobné	  svedectvo	  s	  diskusiou.	  


