
Rímskokatolícka	  cirkev	  Farnosť	  svätého	  Martina	  
	  

Kostol	  Najsvätejšej	  Trojice	  Bratislava	  -‐	  Podhradie	  
	  

V	  správe	  Zvrchovaného	  vojenského	  špitálneho	  rádu	  	  
sv.	  Jána	  z	  Jeruzalema,	  Rodosu	  a	  Malty	  

	  
	  

OZNAMY	  
24.	  februára	  2019	  

	  
	  
Liturgický	  kalendár	  
	  
Ne	  	   24.	  2.	  	   7.	  nedeľa	  v	  cezročnom	  období	  
Ne	  	   3.	  3.	   8.	  nedeľa	  v	  cezročnom	  období	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
1.	  Pozývame	  mladých	  začínajúcich	  animátorov	  na	  kurz	  Animátor	  light,	  ktorý	  
pozostáva	  z	  troch	  tematických	  víkendoviek	  zameraných	  na	  sebapoznanie,	  
sebaprijatie,	  osobný	  vzťah	  s	  Bohom	  a	  prípravu	  na	  službu.	  Viac	  informácií	  je	  na	  
stránke	  mladezba.sk/animator-‐light,	  prvá	  víkendovka	  sa	  bude	  konať	  22.-‐24.	  marca	  
2019	  v	  Arcidiecéznom	  centre	  mládeže	  Vinica.	  
	  
2.	  Chystá	  sa	  8.	  ročník	  biblickej	  súťaže	  „Biblia	  pre	  všetkých“	  -‐	  viac	  info	  na	  plagáte.	  
	  
3.	  P.	  Viktor	  Štefan	  Locner,	  správca	  Farnosti	  Kopčany,	  sa	  obracia	  na	  kňazov	  s	  
nasledujúcou	  prosbou	  o	  propagáciu	  hlasovania	  o	  Európsky	  strom	  roka	  2019:	  V	  
každej	  krajine	  prebieha	  súťaž	  „Strom	  roka“.	  Víťazné	  stromy	  postupujú	  do	  ankety	  
„Európsky	  strom	  roka“.	  Lipa	  pri	  Kostole	  sv.	  Margity	  Antiochijskej	  v	  Kopčanoch	  
vyhrala	  a	  získala	  titul	  Strom	  roka	  2018.	  Teraz	  postúpila	  do	  súťaže	  Európsky	  strom	  
roka	  2019.	  Adresa	  na	  ktorej	  sa	  hlasuje:	  www.treeoftheyear.org	  
	  	  
4.	  Vznikla	  občianska	  iniciatíva	  Petržalčanov	  v	  súvislosti	  s	  verejným	  prerokovaním	  
Urbanistickej	  štúdie	  Riešenie	  centrálnej	  rozvojovej	  osi	  Petržalka.	  Podľa	  tejto	  štúdie	  
by	  mala	  byť	  tzv.	  „pápežská	  lúka“	  pri	  Kostole	  Svätej	  rodiny,	  miesto	  historickej	  
návštevy	  Jána	  Pavla	  II.	  a	  blahorečenia	  Titusa	  Zemana,	  zastavaná	  veľkými	  bytovými	  
domami	  (v	  počte	  600	  bytov	  a	  príslušným	  parkovaním).	  Petícia	  je	  proti	  bytovej	  
zástavbe	  a	  za	  adekvátne	  riešenie	  dotvorením	  kvalitného	  mestského	  prostredia	  pre	  
usporiadavanie	  zhromaždení,	  s	  vysokým	  podielom	  zelene	  formou	  parku	  a	  príslušnou	  
vybavenosťou.	  Zodpovednou	  osobou	  je	  RNDr.	  Peter	  Mach.	  Petičné	  hárky	  možno	  
zasielať	  do	  Farnosti	  Svätej	  rodiny	  v	  Petržalke.	  


