
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÉHO MARTINA

KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – PODHRADIE

O Z N A M Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne   3.   7. 14. nedeľa v cezročnom období

Ut   5.   7. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

St   6.   7. Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Ne 10.   7. 15. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– v nedeľu 3. júla 2016 o 15.00 sa pri historickom Kostolíku sv. Margity Antiochijskej 
v Kopčanoch uskutoční slávnosť s názvom Cyrilometodská ratolesť. Hlavným 
celebrantom svätej omše bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko;

– v pondelok 4. júla 2016 o 17.00 sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave za účasti 
najvyšších ústavných činiteľov a diplomatov uskutoční ekumenická bohoslužba 
slova pri príležitosti začiatku slovenského predsedníctva v Rade Európskej 
únie. Ekumenickú pobožnosť pripravuje Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci
s Ekumenickou radou cirkví. Pozývame Vás modlitbou prosiť Boha, aby Slovensko 
svoje duchovné dedičstvo počas obdobia predsedníctva múdro využilo na šírenie 
dobra a pravdy;

– aj keď slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov nie je prikázaným 
sviatkom, príďme si uctiť našich apoštolov a poďakovať sa Pánovi za dar viery, ktorý 
sme dostali prostredníctvom týchto apoštolov. Sv. omše v deň slávnosti sv. Cyrila 
a Metoda budú o 8.00 a o 17.00;

– už tradične sa 5. júla, na sviatok svätých Cyrila a Metoda, uskutoční v Nitre národná 
Cyrilometodská púť. Vyvrcholí na Svätoplukovom námestí o 10.00 za účasti 
slovenských biskupov. Svätej omši bude predsedať rožňavský biskup Mons. Stanislav
Stolárik.
Od 13.00 bude na Nitrianskom hrade Deň otvorených dverí. Návštevníci tak budú 
môcť opäť prísť do priestorov Biskupského paláca. Navštíviť budú môcť aj Katedrálu –
Baziliku svätého Emeráma, Gotickú priekopu, Východné nádvorie, Biskupské záhrady
a Diecézne múzeum;

– budúcu nedeľu a pondelok (10. a 11. júla 2016) prídu do Bratislavy telesné ostatky 
blahoslaveného Piera Giorgia Frassatiho nazývaného aj "mužom ôsmich 
blahoslavenstiev". Zastavia sa vo františkánskom kostole Zvestovania Pána počas 
cesty na Svetové dni mládeže do Krakova. Privítaní relikvií sa uskutoční v nedeľu 10. 
júla 2016 pred večernou svätou omšou, ktorá sa začína o 18.30;

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


