
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÉHO MARTINA
KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – BRATISLAVA PODHRADIE

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 11.   9. 24. nedeľa v cezročnom období

Po 12.   9. Najsv. mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Ut 13.   9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

St 14.   9. Povýšenie svätého kríža, sviatok

Št 15.   9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

Pi 16.   9. Sv. Kornélia, pápeža, a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov, spom.

Ne 18.   9. 25. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– v dňoch 9.-11. septembra sa koná výročná púť v Marianke. Pripravený duchovný 
program púte vyvrcholí v nedeľu 11.septembra o 10.30 pontifikálnou sv. omšou, ktorú
bude sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
Ďalšie informácie o púti sú uvedené na výveske kostola;

– sv. omše zo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie budú v predvečer slávnosti 
v stredu a v deň slávnosti vo štvrtok o 17.00;

– všetkých srdečne pozývame na národnú púť do Šaštína, v rámci ktorej bude 
slávená slávnostná sv. omša 15. septembra 2016 o 10.30. Hlavným celebrantom 
a kazateľom slávnosti bude košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober. 
Na druhý deň, v piatok 16. septembra, bude v Šaštíne púť seniorov a chorých, počas 
ktorej bude bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sláviť svätú
omšu o 10.30 hod. Program púte a ďalšie informácie sú uvedené na výveske kostola;

– pozývame mladých našej arcidiecézy sú tohtoročný program Cliptime, ktorý začne 
16.9. putovaním z Marianky do Šaštína, kde bude 17. a 18.9. pokračovať bohatým 
programom pre mladých v rámci Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii 
(modlitba, svedectvá, koncerty, workshopy). Hlavné motto: "Otvorené srdce" pozýva 
mladých otvoriť sa pre lásku Boha, pre vzájomnú lásku a porozumenie, ako aj 
pre nové výzvy, ktoré všetkým mladým a celej Cirkvi priniesli Svetové dni mládeže 
v Krakove. Ďalšie informácie spolu s možnosťou registrácie sú uvedené na webovej 
stránke cliptime.sk;

– pozývame všetkých na 8. ročník Dňa rodiny v Bratislave, ktorý sa uskutoční 
17. septembra v čase od 14.00 do 17.00 v Medickej záhrade. Cieľom Dní rodiny 
po celom Slovensku je priniesť zábavno-kultúrny program pre rodiny a podporovať 
rodinu ako nenahraditeľnú hodnotu našej spoločnosti. Ďalšie informácie sú uvedené 
na výveske kostola;



– Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v 
Bratislave otvára v akademickom roku 2016/2017 nový kurz Doplňujúceho 
pedagogického štúdia pre učiteľa katolíckeho náboženstva. Štúdium je určené 
pre absolventov vysokoškolského neučiteľského štúdia v odbore katolícka teológia. 
Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: http://frcth.uniba.sk/

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


