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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne   2.   4. 5. pôstna nedeľa

Ut   4.   4. Sv. Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi, na spomienku

St   5.   4. Sv. Vincenta Ferrera, kňaza, na spomienku

Pi   7.   4. Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza, na spomienku

Ne   9.   4. Kvetná nedeľa

Oznamy________________________________________________________________

– ďakujeme všetkým, ktorí sa v sobotu zúčastnili veľkého jarného upratovania kostola 
a jeho okolia. Nech im to Pán odmení svojou pomocou a požehnaním!

– bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na aprílové modlitbové 
stretnutie nad Božím slovom spôsobom lectio divina, ktoré sa uskutoční v stredu 
5. apríla o 20.00 v Katedrále sv. Martina.
Tohtoročné obsahové zameranie – Rodina v Knihe Genezis – bude v tomto mesiaci 
vyjadrené témou Požehnanie pre novú rodinu (Gn 29, 1-20);

– v piatok 7. apríla od 15.00 a v sobotu 8. apríla od 9.00 sa na Základnej škole 
s materskou školou sv. Uršule uskutoční Zápis detí do 1. ročníka. Viac informácií 
nájdete na výveske kostola alebo na webovom sídle školy;

– 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;

– informácie o možnostiach magisterského štúdia na Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK, arcidiecéznom stretnutí mládeže Cliptime,
pôstnej polievke Podeľme sa! v Quo Vadis 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;

– informácie o predveľkonočnom spovedaní a slávení sv. omší i ďalších pobožností 
počas veľkonočných sviatkov sú uvedené na samostatnom letáčiku i na webovej 
stránke kostola.


