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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 26. 11. Krista Kráľa, slávnosť

Št 30. 11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Ne   3. 12. Prvá adventná nedeľa

Oznamy________________________________________________________________

– nedeľou Krista Kráľa sa končí liturgický rok. Záver liturgického roka je zameraný 
na eschatologické veci, na cieľ nášho pozemského putovania a spásu človeka. 
V nedeľu Krista Kráľa konáme po sv. omšiach obnovu zasvätenia ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktorá je spojená s možnosťou získať úplné 
odpustky;

– 1. adventnou nedeľou vstupujeme do adventného obdobia. Adventné obdobie má 
dvojaký význam: ja časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa 
pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí, a zároveň je to čas, v ktorom sa 
touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho 
príchodu na konci vekov. Z týchto dvoch dôvodov Adventné obdobie je časom 
nábožného a radostného očakávania;

– na 1. adventnú nedeľu (1. decembra) konáme jesennú zbierku na charitu. Prosíme 
vás o malý milodar na spoločné dielo pomoci núdznym, ktorí sú medzi nami;

– pri sv. omšiach na 1. adventnú nedeľu budeme posviacať adventné vence;

– pozývame veriacich na slávenie novény k slávnosti Nepoškvrneného Počatia 
Panny Márie, ktorá bude v dňoch 30. novembra – 8. decembra v kostole sv. Jána 
z Mathy (Farnosť najsvätejšej Trojice). Ďalšie informácie sú uvedené na plagáte 
na výveske kostola;

– Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not) predstaví 
budúcu nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov Z ruín k domovu.
Jeho súčasťou bude v dňoch 1. - 4. decembra návšteva irackej lekárky, dominikánky, 
Larsy Khazmee na Slovensku. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke 
www.acn-slovensko.org;

– na plagátoch na výveske kostola sú k dispozícii informácie o ďalších podujatiach:
– podujatie KBS z cyklu Nádvorie hľadajúcich na tému „Aké je miesto náboženských 
hodnôt vo verejnom živote“;
– darovanie krvi v dome Quo Vadis pod názvom „Daruj kúsok seba“;
– informácie o použití finančných prostriedkov Zbierky na charitu;
– koncert Piotra Rubika s názvom Septembrový žaltár;

– 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.


