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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne   3. 12. Prvá adventná nedeľa

Po   4. 12. Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka

St   6. 12. Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka

Št   7. 12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Pi   8. 12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

Ne 11. 12. Druhá adventná nedeľa – biblická

Oznamy________________________________________________________________

– 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;

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

– slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie je prikázaným sviatkom. Sväté 
omše zo slávnosti budú vo štvrtok a v piatok o 17.00;

– 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 6. decembra, má názov Jeremiáš sa rozhoduje (Jer 1,4-19);

– 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:
– 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 piatok bude po večernej sv. omši eucharistická adorácia.


