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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 15. 10. 28. nedeľa v cezročnom období

Ut 17. 10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

St 18. 10. Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Ne 22. 10. 29. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– pozývame na premietanie dokumentu Gojdič: Láska nadovšetko spolu s následnou 

diskusiou. Podujatie sa uskutoční v pondelok 16. októbra o 18.00 v Dome Quo Vadis. 

Gréckokatolícky blahoslavený biskup mučeník Pavel Peter Gojdič pravdu a lásku 

povýšil aj nad svoj život...prídťe sa dozvedieť viac o jeho svedectve z úst historika 

p. Borzu a p. Gojdiča (synovec o. biskupa Gojdiča);

– Slovensko sa 18. októbra opäť pripojí k takmer 70 krajinám v rámci podujatia Milión 

detí sa modlí ruženec, v rámci ktorého sa deti zjednotia v modlitbe ruženca za pokoj 

a jednotu vo svete.

Ďalšie informácie o tomto modlitbovom podujatí sú k dispozícii na webovej stránke 

www.miliondeti.sk i na plagáte na výveske kostola;

– pozývame na prezentáciu slovenského prekladu publikácie Eros a jeho poslanie 

za účasti autora publikácie prof. José Noriegu. Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 

19. októbra o 19.00 v Aule Benedikta XVI. na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej 

bohosloveckej fakulty UK a Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda.

Ďalšie informácie o prezentácii publikácie sú k dispozícii na webovej stránke fakulty 

www.frcth.uniba.sk i na plagáte na výveske kostola;

– 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 piatok bude po večernej sv. omši eucharistická adorácia.


