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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne   5.   2. 5. nedeľa v cezročnom období

Po   6.   2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

St   8.   2. Sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľubovoľná spomienka

Pi 10.   2. Sv. Školastiky, panny, spomienka

So 11.   2. Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka

Ne 12.   2. 6. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– Slovenská katolícka charita pri príležitosti „Medzinárodného dňa modlitby 
a povedomia o obchodovaní s ľuďmi“ si Vás dovoľuje srdečne pozvať na svätú omšu
za obete obchodovania s ľuďmi, v ktorej sa spojíme s celým svetom za sprievodu 
spevov z Taizé. Svätá omša sa uskutoční 8. februára (streda), v deň liturgickej 
spomienky na sv. Jozefínu Bakhitu, a to v kostole Zvestovania Pána v Bratislave 
(Františkánsky kostol) o 19:30;

– Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v piatok 10. februára o 18.00,
v predvečer 25. svetového dňa chorých, sláviť v kostole Milosrdných bratov 
v Bratislave svätú omšu za chorých a za zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa 
o nich starajú;

– v sobotu 11. februára, na spomienku Panny Márie Lurdskej, si pripomíname 
25. svetový deň chorých. Všetci sme pozvaní pamätať na chorých, ktorí žijú v našej 
blízkosti a preukazovať im lásku v podobe starostlivosti o ich telesné i duchovné 
dobro. Nezabúdajme preto ani na duchovné potreby našich chorých bratov a sestier, 
aby im nechýbala milosť, ktorú Boh štedro udeľuje vo sviatostiach – vo svätej 
spovedi, vo sviatosti pomazania chorých a vo svätom prijímaní. Ak máme vo svojom 
okolí chorých, ktorí by prijali službu kňaza, pokúsme sa im túto službu sprostredkovať;

– Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú mladých vo veku od 18 do 35 rokov 
na duchovnú obnovu na tému Povolanie. Obnova sa uskutoční v sobotu 
11. februára v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity na Primaciálnom 
námestí so začiatkom o 15:00;

– informácie o ďalších podujatiach – dni otvorených dverí na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku, biblickej olympiáde pre všetkých, duchovnej obnove 
pre rozvedených i púti zaľúbených – sú uvedené na plagátoch na výveske kostola;

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


