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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 29. 10. 30. nedeľa v cezročnom období

St   1. 11. Všetkých svätých, slávnosť

Št   2. 11. Všetkých verných zosnulých, spomienka

Pi   3. 11. Sv. Martina Porres, rehoľníka, ľubovoľná spomienka

So   4. 11. Sv. Karola Borromea, biskupa, spomienka

Ne   5. 11. 31. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– v zbierke na misie sa vyzbieralo 350,-€. Pán nech Vám odmení a požehná Vaše 
milodary!

– slávnosť Všetkých svätých je prikázaným sviatkom. Sv. omše zo slávnosti budú  
v utorok o 17.00 a v stredu, v deň slávnosti, o 8.00 a o 17.00;

– v stredu 1. novembra po rannej sv. omši bude o 9.30 na priľahlom Mikulášskom 
cintoríne pobožnosť za duše v očistci;

– v týchto dňoch máme možnosť pre zásluhy vykupiteľskej obety Ježiša Krista 
a pre zásluhy svätých získať úplné odpustky v prospech zosnulých:
– veriaci, ktorý v deň Spomienky na zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku,
pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné 
odpustky, ktoré je možné privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového 
úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sviatosť pokánia (stav posv. milosti), 
sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Okrem toho 
vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto 
odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného 
dňa;
– veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, 
môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne 
od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie vyššie uvedené tri podmienky a vylúčiť 
pripútanosť k hriechu. Jedna spoveď stačí na všetky odpustky;

– 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 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.


