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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 19.   3. 3. pôstna nedeľa

Po 20.   3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

So 25.   3. Zvestovanie Pána, slávnosť

Ne 26.   3. 4. pôstna nedeľa

Oznamy________________________________________________________________

– v pondelok 20. marca slávime slávnosť sv. Jozefa. I keď slávnosť sv. Jozefa nie je 
prikázaným sviatkom, srdečne pozývame na eucharistické slávenie, ktoré bude ráno 
o 8.00 a navečer o 17.00;

– v pondelok 20. marca v rámci slávenia slávnosti sv. Jozefa bude pri sv. omši o 8.00 
vysluhovaná sviatosť pomazania chorých.
Sviatosť pomazania chorých je určená pre veriacich, ktorí sú pre chorobu alebo 
starobu vo vážnom stave, resp. v ohrození života. Ak sa nebezpečenstvo stalo 
vážnejším, pomazanie chorých je možné prijať i opakovane. Pre prijatie sviatosti 
pomazania chorých je treba, aby boli veriaci v stave posväcujúcej milosti;

– v sobotu, 1. apríla, pozývame všetkých, ktorí majú chuť a možnosť priložiť ruku 
k dielu, na kvôli počasiu preložené veľké jarné upratovanie interiéru a exteriéru 
kostola pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami. S upratovaním začneme o 9:00;

– 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;

– občianske združenie Fórum života organizuje 17. ročník kampane 25. marec – Deň 
počatého dieťaťa, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu 
od počatia. Život nás všetkých sa začal počatím, a preto aj tento ročník kampane sa 
nesie v znamení osláv počatia každého z nás, aby sme si cez hodnotu svojho 
vlastného života uvedomili vzácnosť každého počatého života, aj toho nenarodeného.
Oslávme svoje „počatiny“ spoločne v období od 19. do 26. marca nosením bielej 
stužky alebo usporiadaním malej oslavy aj v našom/vo vašom spoločenstve. Viac 
informácií nájdete na stránke www.25marec.sk. Ďalšie informácie sú uvedené 
na výveske kostola;

– občianske združenie Fórum života pozýva na benefičný Koncert za život 
s Komorným orchestrom ZOE a husľovým virtuózom Jurajom Tomkom, ktorých bude 
slovom sprevádzať známy spisovateľ Daniel Hevier. Záštitu nad podujatím, ktoré sa 
uskutoční 21. marca o 18:30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, 
prevzal prof. Vladimír Krčméry. Príďte si vypočuť Vivaldiho Štyri ročné obdobia, 



vstupné je dobrovoľné a výťažok z koncertu bude použitý na aktivity a projekty 
zamerané na ochranu života od počatia a na pomoc rodinám;

– na sviatok Zvestovania Pána, 25. marca, sa začína 2. ročník celoslovenskej kampane
s názvom 9 mesiacov za život. Ide o modlitbovú iniciatívu za nenarodené deti, 
v trvaní 9 mesiacov od 25. marca do 25 decembra. V Bratislave zahájime kampaň 
krížovou cestou za nenarodené deti, ktorá sa bude konať 25.3. o 9.00 
na Bratislavskej kalvárii. Viac informácií o tejto kampani je možné sa dozvedieť 
na www.9mesiacovzazivot.sk. Ďalšie informácie sú uvedené na výveske kostola;

– pri príležitosti príchodu  pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need 
(Kirche in Not) Vás srdečne pozývame na pontifikálnu svätú omšu v Dóme 
sv. Martina v Bratislave dňa 25.3. o 18.00, ktorú bude celebrovať bratislavský 
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Vzácnym hosťom bude arcibiskup Jean-Abdo 
Arbach, arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi z Homsu, zo Sýrie.
Stretnúť ho a vypočuť si jeho svedectvo môžete: v piatok, 24.3. po sv. omši o 17.30 
u saleziánov na Mamateyovej ul., v nedeľu, 26.3., po svätej liturgii v gréckokatolíckom
Katedrálnom chráme Povýšenia sv.  Kríža a v pondelok, 27. 3. o 19.45 v UPC 
(Mlynská dolina). Ďalšie informácie sú uvedené na výveske kostola;

– tanečné divadlo ATak pripravilo novú inscenáciu o blahoslavenej sestre Zdenke 
s názvom Chcela by som letieť, ktorú si záujemcovia môžu prísť pozrieť do DK 
Zrkadlový Háj (Bratislava-Petržalka) v nedeľu 26.3.2017 o 19.00. Ďalšie informácie sú
uvedené na výveske kostola;

– spoločenstvo Modlitby matiek z Komunity útecha pozýva na spoločné modlitby 
do Kostola Loretánskej Panny Márie u uršulínok na Uršulínskej ul. 1 v piatok 24.3. až 
nedeľu 26.3. vždy o 17.00. Ďalšie informácie sú uvedené na výveske kostola;

– 29. výročie Sviečkovej manifestácie si pripomenieme v piatok, 24.marca na sv. 
omši u Františkánov (Kostol zvestovania Pána) o 19:30. Hlavným celebrantom bude 
otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Po sv. omši pôjde sprievod so sviečkami 
k pamätníku na Suchoňovom námestí (pred kostolom Notre Dame), kde bude krátky 
program. Prineste si, prosím, so sebou sviečky. Ďalšie informácie sú uvedené 
na výveske kostola;

– 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.


