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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 13. 11. 33. nedeľa v cezročnom období

Ut 15. 11. Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi,
ľubovoľná spomienka

Št 17. 11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Ne 20. 11. Krista Kráľa, slávnosť

Oznamy________________________________________________________________

– v dňoch 11.-13. novembra pozývame veriacich do Katedrály sv. Martina na slávenie 
Svätomartinského trojdnia, ktorým si chceme pripomenúť, ako sa Pán oslávil 
v živote sv. Martina, patróna našej katedrály i arcidiecézy. Informácie o programe 
Svätomartinského trojdnia sú uvedené na plagáte na výveske kostola;

– túto nedeľu, 13. novembra sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná 
dobročinná svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie 
podpory „domovom na pol ceste“ slúžiacim na pomoc mladým ľuďom vychádzajúcim 
z detských domovov, ktorí nemajú, kam ísť. Pán nech Vám odmení a požehná Vaše 
milodary!

– v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež (12.-20.2016) pozývame mladých v stredu 16.11. 
o 16.00 do Emerica na Kapitulskej 20 na Večer milosrdenstva s br. Damiánom, 
misionárom milosrdenstva. Bude hovoriť o milosrdenstve cez príbeh márnotratného 
syna a o svojom prežívaní tohto roka, nasledovať bude diskusia, agapé, sv. omša 
a adorácia.
Na druhý deň bude možnosť putovania po uliciach Bratislavy s  pripravenými 
zamysleniami a modlitbami osobitne alebo v skupinkách.
Mladí sú tiež pozvaní na evanjelizačný program Godzone. Podrobnejšie informácie 
o týchto udalostiach nájdete na stránke www.mladezba.sk/tyzdencirkvipremladez/;

– v deň štátneho sviatku vo štvrtok 17. novembra bude v Katedrále sv. Martina o 12.00 
sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu za obete komunizmu;

– na záver Svätého roka milosrdenstva a zároveň na konci cirkevného roka 
pred sviatkom Krista Kráľa pozývame na tradičnú oratoriánsku 40-hodinovú 
eucharistickú adoráciu (Quarantore), ktorá sa uskutoční v Kostole Svätej rodiny 
v Bratislave-Petržalke II. v dňoch 18.-20.11. (od piatka 15:00 h. do nedele 7:00 h.).

– Komunita svätého Egídia a Farnosť svätého Martina pozýva s veľkou úctou, 
vďačnosťou a radosťou všetkých starých ľudí na slávnostnú svätú omšu venovanú 
práve im. Pozvaní sú i mladí ľudia na osobitné sprevádzanie. Svätú omšu bude 
celebrovať otec biskup Jozef Haľko v Katedrále sv. Martina 20. novembra o 10.30;



– nedeľou Krista Kráľa sa končí liturgický rok. Záver liturgického roka je zameraný 
na eschatologické veci, na cieľ nášho pozemského putovania a spásu človeka. 
V nedeľu Krista Kráľa budeme konať po sv. omšiach obnovu zasvätenia ľudského 
pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktorá je spojená s možnosťou získať 
úplné odpustky;

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


