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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 23. 10. 30. nedeľa v cezročnom období

Po 24. 10. Sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka

Pi 28. 10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Ne 30. 10. 31. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– túto nedeľu, 23. októbra, konáme zbierku na misie, pri príležitosti ktorej prosíme 
o finančnú podporu ohlasovania evanjelia, charity a budovania spoločenstiev 
veriacich v misijných krajinách. Pán nech Vám odmení a požehná Vaše milodary!

– ďakujeme všetkým, ktorí sa v sobotu zúčastnili veľkého jesenného upratovania 
kostola a jeho okolia. Nech im to Pán odmení svojou pomocou a požehnaním!

– Spoločnosť Ježišova a vydavateľstvo LÚČ pozývajú v predvečer prvého výročia 
odchodu do večnosti otca kardinála Jána Chryzostoma Korca na svätú omšu, 
ktorá sa uskutoční v nedeľu 23. októbra o 18.00 v jezuitskom kostole v Bratislave. 
Hlavným celebrantom bude otec biskup Mons. Jozef Haľko. Po svätej omši bude 
nasledovať krátka akadémia, ktorú bude moderovať ThDr. Martin Kramara, hovorca 
KBS, texty recitovať pán Jozef Šimonovič a Mons. Marián Gavenda predstaví dve 
nové vydania diel otca kardinála;

– vo štvrtok 27. októbra sa o 19.00 v Dome Quo Vadis v rímci kampane 40 dní za život 
uskutoční prednáška Richarda Vašečku s názvom Milovať život. Viac informácií 
nájdete na stránke kampane 40 dní za život i na plagáte na výveske kostola;

– 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.


