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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne   7.   5. Štvrtá veľkonočná nedeľa – nedeľa Dobrého Pastiera

Št 11.   5. Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

So 13.   5. Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

Ne 14.   5. Piata veľkonočná nedeľa

Oznamy________________________________________________________________

– v nedeľu Dobrého pastiera (7. mája) sa koná celoslovenská zbierka na kňazské 
semináre. Pán nech vám odmení a požehná vaše milodary!

– budúci víkend (12.-14. mája) sa vo Svätom Jure uskutoční arcidiecézne stretnutie 
mládeže Cliptime s tohtoročným heslom S TEBOU. Pozývame všetkých mladých 
vytvoriť a prejaviť jednotu spolu s ostatnými mladými, so zasvätenými a so svojimi 
pastiermi - kňazmi a biskupmi.
Prihlásiť sa dá ešte do 8. mája (neskôr už len bez stravy a ubytovania).
Viac informácií o programe aj registrácii je na stránke cliptime.sk;

– Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko 
pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 20. mája.
Putovať bude možné buď z Rače i zo Stupavy. Na ceste deti čakajú pútnické úlohy 
a v Marianke budú pre ne pripravené stanovištia, kde sa dozvedia zaujímavosti 
o Zjaveniach Panny Márie vo Fatime, a tiež vystúpenie detských zborov, dobrý obed 
a sv. omša s otcom arcibiskupom spojená so zasvätením Panne Márii. Z lásky 
k Pánovi Ježišovi, ktorú Mu máme prejavovať aj službou chudobným, môžu deti 
priniesť so sebou ako obetný dar sušené mlieko pre rodiny v núdzi.
Ďalšie informácie sú uvedené na plagáte na výveske kostola i na webovej stránke 
Diecézneho katechetického úradu dku.abuba.sk;

– na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia 
Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky 
radiomariaslovakia.sk;

– informácie o Jubilejnom mariánskom večeradle v jezuitskom kostole v Bratislave, 
mariánskej púti do Báču, arcidiecéznom stretnutí mládeže Cliptime i o letnom 
pobyte pre rozvedených s ďeťmi sú uvedené na výveske a na webovej stránke 
kostola;

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


