
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÉHO MARTINA

KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – BRATISLAVA PODHRADIE
V SPRÁVE ZVRCHOVANÉHO VOJENSKÉHO ŠPITÁLNEHO RÁDU SV. JÁNA Z JERUZALEMA, RODOSU A MALTY

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 18.   3. 5. pôstna nedeľa

Po 19.   3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Pi 23.   3. Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa, na spomienku
Ne 25.   3. Kvetná nedeľa

Oznamy________________________________________________________________

– v nedeľu 18. marca 2018 konáme z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska 
celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým 
utečencom. Prosíme vás o milodar a pomoc pre našich ťažko skúšaných blížnych;

– v pondelok 19. marca slávime slávnosť sv. Jozefa. I keď slávnosť sv. Jozefa nie je 
prikázaným sviatkom, srdečne pozývame na eucharistické slávenie. I v tomto roku 
v rámci slávenia slávnosti sv. Jozefa bude pri sv. omši o 17.00 vysluhovaná sviatosť 
pomazania chorých, ktorá je určená pre veriacich, ktorí sú pre chorobu alebo 
starobu vo vážnom stave, resp. v ohrození života. Ak sa nebezpečenstvo stalo 
vážnejším, pomazanie chorých je možné prijať i opakovane. Pre prijatie tejto sviatosti 
je treba, aby boli veriaci v stave posväcujúcej milosti;

– Združenie kresťanských seniorov Slovenska a Katolícka jednota Slovenska pozývajú 
na trojdňovú Pôstnu duchovnú obnovu seniorov u Jezuitov (Kostol Najsvätejšieho 
Spasiteľa) v dňoch 21.- 23. marca. Ďalšie informácie sú uvedené na výveske kostola;

– v piatok 23. marca sa bude od 12.00 do 14.00 konať v refektári kláštora Milosrdných 
bratov v Bratislave dobročinné pôstne podujatie s názvom „Pôstna polievka“. Plagát 
s pozvaním a ďalšími informáciami je k dispozícii na výveske kostola;

– Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec - Deň 
počatého dieťaťa“, ktorá pripomína, prejavuje a šíri úctu k životu už od počatia. 
Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vďaku za život 
môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií je 
možné nájsť či už na plagáte na výveske kostola alebo na stránke www.25marec.sk;

– v pôstnom období konáme v našom kostole každý piatok o 16.30 pobožnosť krížovej
cesty. I naši otcovia biskupi sa v piatky pôstneho obdobia vždy o 20.00 modlia 
krížovú cestu v Katedrále sv. Martina;

– na plagátoch na výveske kostola sú k dispozícii informácie o ďalších podujatiach:
– podujatia spojené s pripomienkou 30. výročia sviečkovej manifestácie;
– inscenácia tanečného divadla ATak o kráľovi Dávidovi;
– ponuka magisterského štúdia pre kandidátov kňazstva i laikov na RKCMBF UK;
– potravinová zbierka Bratislavskej arcidiecéznej charity;
– 12. ročník pôstneho charitatívneho podujatia Podeľme sa!
– Pôstna krabička pre Afriku 2018;

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


