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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne   5.   3. 1. pôstna nedeľa

Ut   7.   3. Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc, na spomienku

St   8.   3. Sv. Jána z Boha, rehoľníka, na spomienku

Št   9.   3. Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky, na spomienku

Pi 10.   3. Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours,
sviatok

Ne 12.   3. 2. pôstna nedeľa

Oznamy________________________________________________________________

– na 1. pôstnu nedeľu konáme jarnú zbierku na charitu. Prosíme vás o milodary 
na spoločnú službu núdznym. Pán nech vám odmení a požehná vaše milodary!

– v piatok 10. marca si svätou omšou o 17.00 v Katedrále sv. Martina, ktorú bude sláviť 
bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, pripomenieme výročie posviacky 
katedrálneho chrámu našej arcidiecézy;

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

– Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila na aktuálne pôstne obdobie už šiesty 
ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Už malým príspevkom tak môžete 
veľmi pomôcť deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky.
V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumu viac ako 190 tisíc Eur, vďaka ktorým 
SKCH v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande vybudovala novú 
budovu škôlky a nové odborné učebne. V susednej Rwande SKCH v spolupráci 
s rehoľou pallotínov otvorila Centrum sv. Vincenta Pallotti pre deti.
Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček 
v podobe DVD – Pod krídlami, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. 
Pôstne krabičky sú k dispozícii vo viacerých kostoloch, finančne prispieť je možné 
aj prostredníctvom webovej stránky www.postnakrabicka.sk, na ktorej sú uvedené 
i ďalšie informácie o kampani;

– 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 piatok bude po večernej sv. omši eucharistická adorácia.


