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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 30. 10. 31. nedeľa v cezročnom období

Ut   1. 11. Všetkých svätých, slávnosť

St   2. 11. Všetkých verných zosnulých, spomienka

Št   3. 11. Sv. Martina Porres, rehoľníka, ľubovoľná spomienka

Pi   4. 11. Sv. Karola Borromea, biskupa, spomienka

So   5. 11. Sv. Imricha, ľubovoľná spomienka

Ne   6. 11. 32. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– v zbierke na misie sa vyzbieralo 565,-€. Pán nech Vám odmení a požehná Vaše 
milodary!

– slávnosť Všetkých svätých je prikázaným sviatkom. Sv. omše zo slávnosti budú  
v pondelok o 17:00 a v utorok, v deň slávnosti o 8:00 a o 17:00;

– v utorok 1. novembra po rannej sv. omši bude o 9.30 na priľahlom Mikulášskom 
cintoríne pobožnosť za duše v očistci;

– v týchto dňoch máme možnosť pre zásluhy vykupiteľskej obety Ježiša Krista 
a pre zásluhy svätých získať úplné odpustky v prospech zosnulých:
– veriaci, ktorý v deň Spomienky na zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku,
pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné 
odpustky, ktoré je možné privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového 
úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sviatosť pokánia (stav posv. milosti), sv. 
prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Okrem toho 
vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto 
odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného 
dňa;
– veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, 
môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne 
od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie vyššie uvedené tri podmienky a vylúčiť 
pripútanosť k hriechu. Jedna spoveď stačí na všetky odpustky;

– bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na novembrové modlitbové
stretnutie nad Božím slovom spôsobom lectio divina, ktoré sa uskutoční v stredu 
2. novembra o 20.00 v Katedrále sv. Martina. Tohtoročné obsahové zameranie – 
Rodina v Knihe Genezis – bude v novembri vyjadrené témou Previnenie brata;



– spomeňme si v týchto dňoch i na zomrelé nenarodené deti a skúsme zapáliť svetlo 
nádeje pre našu spoločnosť účasťou na podujatí Fóra života, ktoré sa každoročne 
uskutočňuje pod názvom Sviečka pre nenarodené deti.
Sviečka za nenarodené deti je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je 
senzibilizovať ľudí, aby si v období okolo 2. novembra okrem svojich blízkych 
zosnulých spomínali aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo 
spontánnom potrate.
Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. Duchovnú dimenziu 
predstavuje modlitba za Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti, za tých, čo 
zvažujú, či si ponechajú svoje ešte nenarodené dieťa, aj za tých, ktorí sa podieľajú na
vykonávaní potratov. Vzdelávacia časť je zameraná na osvetu v súvislosti s ochranou
života od počatia a praktická sa nesie v znamení finančnej podpory pre projekty a 
aktivity Fóra života.
Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke www.sviecka.forumzivota.sk;

– v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. K sviatosti pokánia bude možné 
pristúpiť pred sv. omšami – a ak treba – nakrátko aj po sv. omšiach;

– v piatok bude po večernej sv. omši eucharistická adorácia – v tomto týždni spojená 
s prvopiatkovou pobožnosťou.


