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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne   4.   2. 5. nedeľa v cezročnom období

Po   5.   2. Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Ut   6.   2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Št   8.   2. Sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľubovoľná spomienka

So 10.   2. Sv. Školastiky, panny, spomienka

Ne 11.   2. 6. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– pozývame veriacich na slávenie svätej omše, ktorej bude v pondelok 5. februára 2018
o 17.00 v Katedrále sv. Martina predsedať kardinál Gerhard Ludwig Müller, 
emeritný prefekt Kongregácie pre náuku vieru. Svätá omša bude v latinskom jazyku, 
homília bude prekladaná z nemeckého jazyka do slovenčiny;

– 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 7. februára, má názov Mária patrí Pánovi, a preto aj sestrám a bratom 
(Lk 1,39-58);

– Slovenská katolícka charita pri príležitosti Medzinárodného dňa modlitby a povedomia
o obchodovaní s ľuďmi si Vás dovoľuje srdečne pozvať na modlitbové stretnutie 
za obete obchodovania s ľuďmi, v ktorom sa spojíme s celým svetom za sprievodu 
spevov z Taizé v podaní Chorus Salvatoris. Stretnutie sa uskutoční 8. februára 
(štvrtok), v deň liturgickej spomienky na sv. Jozefínu Bakhitu, v kostole Milosrdných 
bratov na námestí SNP v Bratislave po svätej omši o 19.30;

– v piatok 16. februára o 18.00 sa v pastoračných priestoroch Stupavskej farnosti 
uskutoční stretnutie Muži, buďte dobrí, ak môžete. Stretnutie je určené pre mužov, 
ktorí chcú upevniť svoju vieru v Pána Ježiša, posilniť svoju identitu a poslanie muža, 
zažiť lásku a dotyk Ducha Svätého, zažiť dynamiku mužskej spirituality a byť užitoční 
pre svoje okolie i spoločnosť. Informácie o stretnutí sú uvedené na webovej stránke 
dobrypastier.sk;

– na plagátoch na výveske kostola sú k dispozícii informácie o ďalších podujatiach:
– 7. ročník biblickej súťaže Biblia pre všetkých;
– 8. ročník Národného týždňa manželstva;

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


