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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 26.   2. 8. nedeľa v cezročnom období

St   1.   3. Popolcová streda

Ne   5.   3. 1. pôstna nedeľa

Oznamy________________________________________________________________

– popolcovou stredou vstupujeme do pôstneho obdobia, ktoré je obdobím pokánia 
a prípravy na slávenie a prežívanie Veľkonočného tajomstva. Tento deň je dňom 
pokánia v celej Cirkvi a prísneho pôstu so záväzkom zdržovania sa mäsitých 
pokrmov. Na popolcovú stredu pri sv. omši bude na znak pokánia značenie popolom;

– na Popolcovú stredu bude otec arcibiskup sláviť svätú omšu v Katedrále 
sv. Martina o 17.00;

– bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na marcové modlitbové 
stretnutie nad Božím slovom spôsobom lectio divina, ktoré sa uskutoční v stredu 
1. marca o 20.00 v Katedrále sv. Martina.
Tohtoročné obsahové zameranie – Rodina v Knihe Genezis – bude v marci vyjadrené
témou Láska rodičov k deťom (Gn 22, 1-19);

– v pôstnom období budeme v našom kostole každý piatok od 16:30 konať pobožnosť 
krížovej cesty. I naši otcovia biskupi sa budú v piatky pôstneho obdobia vždy 
o 20.00 modliť krížovú cestu v Katedrále sv. Martina;

– na 1. pôstnu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Prosíme vás o milodary 
na spoločnú službu núdznym. Pán nech vám odmení a požehná vaše milodary!

– informácie o možnostiach magisteského štúdia na Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte UK, využití prostriedkov zbierky na charitu Bratislavskou 
arcidiecéznou charitou i o letnom pobyte pre rozvedených s ďeťmi sú uvedené 
na výveske a na webovej stránke kostola;

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

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



Pôstne obdobie je zamerané na Veľkú noc; pôstna liturgia pripravuje na slávenie 
veľkonočného tajomstva jednak katechumenov rozličnými stupňami uvádzania 
do kresťanského života, jednak veriacich tým, že im pripomína krst, ktorý prijali a pobáda ich 
na pokánie (VSLR, 27). 

Na začiatku Pôstneho obdobia nás Cirkev slovami Ježiša Krista: "Kajajte sa a verte evanjeliu" 
(Mk 1,15) vyzýva na pokánie. V Evanjeliu podľa Matúša je táto myšlienka spojená s priblížením
sa nebeského kráľovstva. Uveriť evanjeliu znamená vlastne prijať nebeské kráľovstvo. Pokánie 
je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí k podstate kresťanstva. 
Skutky apoštolov jednou vetou opisujú kresťanstvo takto: "Boh aj pohanom daroval pokánie, 
aby mali život" (Sk 11,18). 

Čo máme robiť my? Pokánie začína tým, že uznávame svoju hriešnosť – to je prvý krok. 
Dnešný svet žije "v ošiali nevinnosti". Človek nevie prijať skutočnosť hriechu, ak nejestvuje 
kompetentné fórum, ktoré by mu ho vedelo odpustiť. Riešenie prináša jedine Boh, ktorý sa 
k nám priblížil v Ježišovi Kristovi a v ňom nám ponúka zmierenie.


