
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÉHO MARTINA
KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – BRATISLAVA PODHRADIE

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 16. 10. 29. nedeľa v cezročnom období

Po 17. 10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Ut 18. 10. Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

So 22. 10. Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka

Ne 23. 10. 30. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– 18. októbra o 9.00 sa bude konať spoločná modlitba posvätného ruženca vo svete - 
Milión detí sa modlí ruženec. Je to pozvanie zapojiť sa do tejto modlitby tam, kde sa
budeme nachádzať a nakoľko nám to možnosti dovolia;

– pozývame veriacich na svätú omšu ku cti blahoslaveného Karola Habsburského, 
ktorú bude 20. októbra o 19.00 sláviť v Katedrále sv. Martina bratislavský arcibiskup 
Mons. Stanislav Zvolenský;

– 13. októbra vo večerných hodinách veku 96 rokov života, 80 rokov rehoľných sľubov 
a 70 rokov kňazstva odišiel do večnosti don Ernest Macák SDB.
Pohreb bude v piatok 21. októbra v Šaštíne. Začínať bude svätou omšou v Bazilike 
Sedembolestnej Panny Márie o 11.00, po ktorej bude telo zomrelého uložené 
na očakávanie slávneho vzkriesenia na miestnom cintoríne. Pochovávať bude 
bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský;

– v sobotu 22. októbra pozývame všetkých, ktorí môžu priložiť ruku k dielu, 
na pravidelné veľké – v tomto prípade jesenné – upratovanie interiéru a exteriéru 
kostola. Začíname o 9:00;

– na plagátoch na výveske kostola sú uvedené informácie o ďalších podujatiach 
v rámci tohotoročnej Sviečky za nenarodené deti, kampane 40 dní za život 
a spoločenstva seniorov pri Bratislavskej arcidiecéznej charite;

– v októbri sa pred sv. omšami spoločne modlíme modlitbu ruženca, v ktorej nielen 
rozvíjame mariánsku úctu, ale rozjímaním o tajomstvách vykupiteľského diela Ježiša. 
Modlitba zažína vždy pol hodinu pred sv. omšou;

– od 28. septembra do 6. novembra sa v Bratislave koná najväčšia medzinárodne 
koordinovaná pro-life mobilizácia v histórii s názvom 40 dní za život. Poslaním 
kampane je zjednotiť sa počas 40 dní v modlitbách, pôste a pokojnej vigílii za počatý 
život. Viac informácií nájdete na stránke www.40dnizazivot.sk i na plagáte na výveske
kostola;

– v piatok bude po večernej sv. omši eucharistická adorácia.


