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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne   1. 10. 26. nedeľa v cezročnom období

Po   2. 10. Svätých anjelov strážcov, spomienka

St   4. 10. Sv. Františka Assiského, spomienka

Št   5. 10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

Pi   6. 10. Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka

So   7. 10. Ružencovej Panny Márie, spomienka

Ne   8. 10. 27. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– v nedeľu 1. októbra 2017 o 10.30 v kostole vo Vajnoroch bude slávené ďakovná 
svätá omša za blahorečenie;

– všetky dostupné informácie k blahorečeniu dona Titusa Zemana a priebežne 
dopĺňané aktuality sú k dispozícii na webovej stránke blahorečenia (tituszeman.sk), 
Tlačovej kancelárie KBS (tkkbs.sk) a Bratislavskej arcidiecézy (abuba.sk);

– Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už pätnásty ročník
celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti.
Jej cieľom je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom 
alebo umelom potrate a modliť sa za ich rodiny a za zmenu zmýšľania tých, ktorí 
podporujú alebo priamo sa podieľajú na vykonávaní potratov.
Spomienku na zomrelé nenarodené deti je možné vyjadriť symbolicky večer 
2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, zapálením sviečky 
a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny alebo v spoločenstve. Originálnu 
symbolickú sviečku s logom kampane v sklenenom (4 eurá) alebo plastovom (1 euro) 
prevedení si môžete zakúpiť od dobrovoľníkov Fóra života a podporiť tak aktivity 
a projekty ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti života od počatia.
Viac informácií nájdete na stránke: sviecka.forumzivota.sk;

– v pondelok 2. októbra o 15.15 bude v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti) 
v Bratislave sláviť svätú omšu J. Em. kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej rady 
pre napomáhanie jednoty kresťanov, pri príležitosti jeho návštevy Slovenska;

– srdečne pozývame na ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré 
vedie bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina 
každú prvú stredu v mesiaci o 20.00.
Téma tohto ročníka má názov Mladí v Biblii a najbližšie stretnutie, ktoré sa koná 
v stredu 4. októbra, má názov Rút, pracovitá veriaca žena (Rút 2, 1-17);

– Rímskokatolícka cyrilometdoská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave pozýva na prezentáciu knihy o živote a osobnosti Titusa Zemana 
s názvom Neodpočívaj, pomáhaj. Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 5. októbra 
o 18.00 v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici č. 26;



– od 6. do 13. októbra sa vo farnosti Bratislava - Kalvária budú konať Ľudové misie 
vo svetle Fatimy. Podrobné informácie o misiách sú uvedené na plagáte na výveske 
kostola;

– v sobotu 7. októbra pozývame všetkých, ktorí majú chuť a možnosť priložiť ruku 
k dielu, na pravidelné veľké  – v tomto prípade jesenné – upratovanie interiéru 
a exteriéru kostola. S upratovaním začneme o 9:00;

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

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


