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Iniciálky: JV – Juraj Vittek, ML – Marián Lukáč, TK – Tomáš Krampl 

Pôstna polievka 
Naša farnosť sa opäť pripája k celoslovenskému podujatiu charitatívnej akcie "Podeľme sa". Pôstna 
polievka sa uskutoční dnes v nedeľu 05. 03. 2023 po sv. omšiach. NEDÁVAM Z NADBYTKU, ale 
odrieknem si nedeľný obed a jeho hodnotou prispejem tým, ktorí to potrebujú. Výťažok tohto 17. 
ročníka benefičnej akcie pomôže zabezpečiť v bratislavskej Petržalke tri skromné byty pre 3 
pracujúce rodiny s maloletými deťmi ako aj novú strechu pre bezpečný domov ďalších 4 rodín na 
Východe v Košiciach. 

Stretnutie klubu kresťanských seniorov  
Srdečne Vás pozývame na stretnutie klubu kresťanských seniorov, ktoré bude v pondelok 7.3.2023 
o 15:30 v Pastoračnom centre. Pozvánka s programom je na výveske pri vchode do kostola. 

Spovedanie chorých k Veľkej noci 
Prosíme, aby ste nahlásili chorých, ktorí si želajú byť vyspovedaní doma pred veľkonočnými 
sviatkami. Pri sakristii je pripravený hárok na zapisovanie. 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
5. 3. 2. PÔSTNA NEDEĽA 

 

7.30 ML + manžel, rodičia, starí rodičia a príbuzní 
9.00 
RTVS TK Za farníkov 

10.30 JV + rodičia Ján a Mária 

18.00 ML + rodičia Ondrej, Mária 
Pondelok 

6. 3. 
 

7.00 JV + Stanislav 
18.00 ML + Jiří a rodičia 

Utorok 
7. 3. 

sv. Perpetua a Felicita, mučenice 
7.00 JV Za Božiu pomoc pre Mareka 

18.00 
 

ML + rodičia Gabriel a Terézia 

Streda 
8. 3. sv. Ján od Boha, rehoľník 

7.00 ML Poďakovanie za 39 rokov Jany 

18.00 JV + rodičia a starí rodičia 

Štvrtok 
9. 3. 

sv. Františka Rímska, rehoľníčka 
7.00 JV + rodičia 
18.00 ML Za duše v očistci 

Piatok 
10. 3. 

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO 
CHRÁMU SV. MARTINA Z TOURS, 

BISKUPA,SVIATOK 

7.00 ML Za Božiu pomoc pre rodinu 
18.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Sobota 
11. 3.  

7.30 JV Za Božiu pomoc 

   

Nedeľa 
12. 3. 3. PÔSTNA NEDEĽA 

7.30 JV + rodičia František, Mária a švagor Ján 
9.00 JV Za farníkov 

10.30 ML + rodičia Sidónia a Jozef 
18.00 ML Za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá 



 

Pobožnosť krížovej cesty 
V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty každý piatok a nedeľu vždy o 17:15. 
Petržalské farnosti vás pozývajú na krížové cesty do Marianky v nedeľu popoludní. Naša farnosť 
bude viesť krížovú cestu v Marianke na budúcu nedeľu 12.3.2023 o 15.00h. Nemáme objednaný 
spoločný autobus, ale sa treba dopraviť samostatne podľa svojich možností.  

Pôstny Klub abstinentov ct. Matta Talbota 
Noví členovia pôstneho klubu abstinentov ctihodného Matta Talbota , ktorí ešte nedostali medailu 
ct. Matta Talbota, si ju môžu prevziať po svätej omši pri oltári svätého Filipa Nériho. Tešíme sa 
tomuto duchovnému spoločenstvu, ktoré je aj aktom solidarity s tými, ktorí nevedia dostať alkohol 
alebo iné závislosti pod kontrolu a na vyprosenie milosti bojovať proti závislosti. 

Oratórium pre všetkých 
V utorok o 19.00h bude v Pastoračnom centre (malej či veľkej sále podľa počtu účastníkov) 
Oratórium pre všetkých. Je to priestor otvorený pre všetkých, ktorí túžia prehlbovať svoj kresťanský 
život. Stretnutia vedie otec Juraj. 

Krížová cesta s biskupmi v katedrále 

V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na Pobožnostiach krížovej cesty, ktoré vedú naši 
otcovia biskupi vždy v piatky o 20.00 v Katedrále sv. Martina.  

Výročie posviacky katedrály 
V piatok 10. marca 2023 o 18.00 bude v Katedrále sv. Martina sláviť slávnostnú svätú omšu pri 
príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu Mons. Daniel Ižold, generálny vikár 
Bratislavskej arcidiecézy.  

Prihlášky na RKCMBF UK 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto 
roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre 
laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z 
dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci 
zaslať do 30. apríla 2023, informácie nájdete na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, 
ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského 
seminára, viac informácií na stránke www.kscm.sk . 

Úplné odpustky v pôstnom období  
1. Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za 

obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia 
k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa 
pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej 
ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána 
Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. 

2. Veriaci, ktorý „v ktorýkoľvek piatok v Pôstnom období sa po prijatí svätého prijímania nábožne 
pomodlí pred obrazom ukrižovaného Ježiša modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu môže získať za 
obvyklých podmienok úplné odpustky. 

Deň otvorených dverí a zápis na Základnú školu Matky Alexie 
Cirkevná základná škola Matky Alexie v Bratislave pozýva rodičov na zápis do prvého ročníka, 
ktorý sa uskutoční 3.4., 4.4. a 5.4. 2023 vždy v čase od 14.30 do 16.30. 
Zároveň škola pozýva na komentované prehliadky ktoré budú 9.3. 2023 o 14.30, 15,30 a 16.30. Bližšie 
informácie sú na výveske alebo na stránke školy: www.zsmatkyalexie.eu 


