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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 27. 11. Prvá adventná nedeľa

St 30. 11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

So   3. 12. Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Ne   4. 12. Druhá adventná nedeľa

Oznamy________________________________________________________________

– na 1. adventnú nedeľu (27. novembra) konáme jesennú zbierku na charitu. 
Prosíme vás o malý milodar na spoločné dielo pomoci núdznym, ktorí sú medzi nami;

– pozývame veriacich na slávenie novény k slávnosti Nepoškvrneného Počatia 
Panny Márie, ktorá bude v dňoch 30.11. – 8.12. v kostole sv. Jána z Mathy (Farnosť 
najsvätejšej Trojice). Ďalšie informácie sú uvedené na plagáte na výveske kostola;

– Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave srdečne 
pozýva vo štvrtok 1. decembra 2016 na medzinárodnú biblickú konferenciu 
o Inšpirácii a pravde Svätého písma vo svetle najnovšieho dokumentu Pápežskej 
biblickej komisie. Celodenná konferencia začne o 8:30 v Aule Benedikta XVI. 
na Kapitulskej ulici a jej podrobný program nájdete na webe bohosloveckej fakulty;

– počas Vianočných trhov bude na Hviezdoslavovom námestí pred budovou SND aj 
stánok Maltézskej pomoci, v ktorom je možné zastaviť sa, dozvedieť sa o činnosti 
Maltézskeho rádu, o službe Maltézskej pomoci a zohriať sa pri pohári teplého 
vianočného punču. Každý malý dobrovoľný príspevok je veľkým skutkom lásky 
pre núdznych, ktorým Maltézska pomoc slúži;

– Vincentská rodina pri príležitosti konania zbierky "Boj proti hladu" pozýva 
na benefičné adventné hudobno-poetické pásmo Štyri dary v podaní tvorivej 
skupiny Poetica musica, ktoré sa uskutoční v nedeľu 4.12. o 17.00 v Sále 
pod Kostolom sv. Vincenta de Paul na Tomašikovej ul.;

– 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 krátka eucharistická adorácia – v tomto týždni 
spojená s prvopiatkovou pobožnosťou.


