
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÉHO MARTINA

KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – PODHRADIE

O Z N A M Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 29.   5. 9. nedeľa v cezročnom období

St   1.   6. Sv. Justína, mučeníka, spomienka

Št   2.   6. Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Pi   3.   6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

So   4.   6. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

Ne   5.   6. 10. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela v Bratislave sa koná v nedeľu 29. mája 
2016 o 10.30 na Primaciálnom námestí. Hlavným celebrantom svätej omše bude 
apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Po svätej omši pôjde 
eucharistická procesia k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička). Pozývame 
Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša 
Krista prítomného v Oltárnej sviatosti;

– otec biskup Mons. Jozef Haľko bude mať v pondelok 30. mája 2016 záverečnú, tretiu 
májovú mariánsku katechézu. Po svätej omši o 18.00 vo farskom kostole 
na Kalvárii prednesie v Lurdskej jaskyni zamyslenie na tému "Mária, žena plná lásky" 
v spojení s modlitbou posvätného ruženca;

– vo štvrtok 26. mája 2016 krátko po polnoci, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela
a Krvi, si Pán povolal do večnosti svojho verného služobníka a organistu Jakuba 
Maruniaka, ktorý celých päťdesiatdva rokov v obetavej každodennej službe 
skrášľoval liturgiu svojím umeleckým spevom a hrou na organ.
Pohrebné obrady spolu so zádušnou svätou omšou sa budú konať v našom 
kostole v utorok 31. mája o 17.00;

– v stredu 1. júna 2016 Vás o 20.00 pozývame do Katedrály sv. Martina uvažovať 
formou lectio divina nad výrokom Pána Ježiša z Evanjelia podľa Jána: "Ja som 
pravý vinič". Pôjde o desiate – v tomto akademickom roku záverečné – modlitbové 
stretnutie s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským v cykle "Ježiš sa 
predstavuje";

– v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. K sviatosti pokánia bude možné 
pristúpiť okrem utorka pred sv. omšami – a ak treba – aj po sv. omšiach;

– v piatok bude po večernej sv. omši eucharistická adorácia – v tomto týždni spojená 
s prvopiatkovou pobožnosťou.


