
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÉHO MARTINA

KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – PODHRADIE

O Z N A M Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 15.   5. Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Po 16.   5. Svätodušný pondelok
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Št 19.   5. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Ne 22.   5. Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Oznamy________________________________________________________________

– posvätné obdobie päťdesiatich dní Veľkonočného obdobia sa završuje Nedeľou 
zoslania Ducha Svätého, ktorou sa pripomína dar Ducha Svätého, vyliaty 
na apoštolov, počiatky Cirkvi a začiatok jej poslania medzi národmi;

– Slávnosť Najsvätejšej Trojice je slávnosťou patrocínia nášho kostola – hodovou 
slávnosťou. Slávnostná sv. omša bude v nedeľu 22. mája o 8.00. Po sv. omši 
pozývame veriacich kostola na malé občerstvenie a stretnutie v areáli kostola;

– pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa v Šaštíne koná zvyčajná Turíčna 
púť. Začína sa v sobotu 14. mája večerom pre mladých. Hlavný program bude 
v nedeľu 15. mája - sv. omšu o 10.30 v šaštínskej Bazilike bude sláviť otec arcibiskup.
Na Turíčny pondelok 16. mája je pripravená púť seniorov a chorých. Podrobnejšie 
informácie nájdete na plagáte na výveske;

– v sobotu 21. mája sa koná púť detí do Marianky po cestách z Rače a zo Stupavy 
s programom pre deti od 10. do 14. hodiny. Púť vyvrcholí prechodom Bránou 
milosrdenstva v Marianke a svätou omšou pred Lurdskou jaskyňou o 14.30. Bližšie 
informácie sú na plagáte na výveske.
Na detskú púť nadviaže v nedeľu 22. mája 2016 zvyčajná jarná Trojičná púť 
v Marianke. Hlavná svätá omša s otcom arcibiskupom sa bude začínať o 10.30;

– mladí sa v tomto týždni od 15. do 22. mája 2016 môžu zapojiť do podujatia T3M - 
Týždeň modlitieb mladých za mladých. Cieľom kampane je zjednotiť mladých 
v modlitbe, či už osobnej alebo v spoločenstvách. Hlavným úmyslom je modliť sa 
za Svetové dni mládeže v Krakove. Viac informácií je na stránke t3m.sk;

– v Katedrále sv. Martina sa budú v týždni od 22. do 28. mája 2016 konať Misie 
milosrdenstva. Pripravia ich otcovia redemptoristi pod vedením pátra Michala 
Zamkovského CSsR. Pozývame Vás nájsť si čas na obnovu a prehĺbenie vzťahu 
s Bohom v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva aj prostredníctvom týchto misií;

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


