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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 11.   2. 6. nedeľa v cezročnom období

St 14.   2. Popolcová streda
Ne 18.   2. 1. pôstna nedeľa

Oznamy________________________________________________________________

– popolcovou stredou vstupujeme do pôstneho obdobia, ktoré je obdobím pokánia 
a prípravy na slávenie a prežívanie Veľkonočného tajomstva. Tento deň je dňom 
pokánia v celej Cirkvi a prísneho pôstu so záväzkom zdržovania sa mäsitých 
pokrmov. Na popolcovú stredu pri sv. omši bude na znak pokánia značenie popolom;

– na Popolcovú stredu bude otec arcibiskup sláviť svätú omšu v Katedrále 
sv. Martina o 17.00;

– v pôstnom období budeme v našom kostole každý piatok od 16:30 konať pobožnosť 
krížovej cesty. I naši otcovia biskupi sa budú v piatky pôstneho obdobia vždy o 20.00
modliť krížovú cestu v Katedrále sv. Martina;

– srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v sobotu 
17. februára o 10.00 svätej omše na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia vzniku
našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup 
Mons. Stanislav Zvolenský. Táto ďakovná svätá omša je jedinečnou príležitosťou 
poďakovať Pánu Bohu za dar spoločenstva Cirkvi, ktorej Pán Ježiš zanechal všetky 
prostriedky potrebné k spáse;

– na 1. pôstnu nedeľu konáme jarnú zbierku na charitu. Prosíme vás o milodary 
na spoločnú službu núdznym. Pán nech vám odmení a požehná vaše milodary!

– v týždni od 12. do 18. februára bude prebiehať Národný týždeň manželstva. 
Povzbudzujeme manželov, aby sa do tohto týždňa zapojili aktivitami jednak medzi 
sebou navzájom, ale aj službou iným manželom a rodinám. Inšpiráciu je možné nájsť 
na webovej stránke www.ntm.sk;

– 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:
– 12. ročník pôstneho charitatívneho podujatia Podeľme sa!
– Pôstna krabička pre Afriku 2018;
– 7. ročník biblickej súťaže Biblia pre všetkých;
– 8. ročník Národného týždňa manželstva;

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


