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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 28.   5. Siedma veľkonočná nedeľa

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

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

So   3.   6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Ne   4.   6. Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Oznamy________________________________________________________________

– na siedmu veľkonočnú nedeľu (28. mája) konáme celoslovenskú zbierku 
na katolícke masmédiá. Pán nech vám odmení a požehná vaše milodary!

– iniciatíva 9 mesiacov za život v spolupráci s farnosťou Bratislava - Prievoz pozýva 
v predvečer Medzinárodného dňa detí poďakovať za dar života počas svätej omše 
v stredu 31. mája o 18.00 v Kostole sv. Vincenta de Paul (Tomášikova 8, Bratislava). 
Témou modlitieb a kázne bude počatý život a jeho ochrana. Prítomné tehotné 
mamičky príjmu osobitné požehnanie. Ďalšie informácie sú k dispozícii na plagáte 
na výveske kostola;

– pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa budúci víkend v Šaštíne uskutoční
zvyčajná Turíčna púť s bohatým duchovným programom, ktorý začína podvečer 
v sobotu 3. júna a zavŕši sa napoludnie 5. júna. Podrobnejšie informácie nájdete 
na plagáte na výveske kostola;

– 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 11. júna o 8.00. Po sv. omši 
pozývame veriacich kostola na malé občerstvenie a stretnutie v areáli kostola;

– 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.


