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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne   4.   6. Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Po   5.   6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Ut   6.   6. Sv. Norberta, biskupa, ľubovoľná spomienka

Št   8.   6. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Pi   9.   6. Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Ne 11.   6. Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Oznamy________________________________________________________________

– v zbierke na katolícke masmédiá sa v našom kostolíku vyzbieralo 4295,-€. Pán 
nech vám odmení a požehná vaše milodary!

– 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;

– bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na júnové modlitbové 
stretnutie nad Božím slovom spôsobom lectio divina, ktoré sa uskutoční v stredu 
7. júna o 20.00 v Katedrále sv. Martina.
Tohtoročné obsahové zameranie – Rodina v Knihe Genezis – bude v júni vyjadrené 
témou „Zmierenie v rodine“ (Gn 44,14-45,5);

– 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;

– pozývame veriacich na jarnú Trojičnú púť do Marianky, ktorá vyvrcholí slávnostnou 
svätou omšou v nedeľu 11.júna 2017 o 11.00 hod. Informácie o púti sú k dispozícii 
na výveske kostola;

– pre bližšie spoznanie budúceho blahoslaveného odporúčame cyklus štyroch 
prednášok o Titusovi Zemanovi, v nedeľu 11. júna popoludní v čase od 15.00 
do 18.00 v Saleziánskom stredisku na Mamateyovej ulici v Petržalke (Mamateyova 
4). Témy pripravili generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni 
a prof. Lodovica Zanet, autorka Pozície o mučeníctve Titusa Zemana. Prednášky 
budú v taliančine, so simultánnym prekladom do slovenčiny.Viac informácií o podujatí
je možné nájsť na webe tituszeman.sk/prednasky i na výveske kostola;

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


