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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne   2.   7. 13. nedeľa v cezročnom období

Po   3.   7. Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

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

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

Ne   9.   7. 14. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– v pondelok 26. júna sa pri príležitosti sviatku sv. Jána Krstiteľa v našom kostole 
konala slávnostná sv. omša Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána 
z Jeruzalema, z Rodosu a Malty (Maltézskych rytierov), v rámci ktorej otec 
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský odovzdal kostol Najsvätejšej Trojice 
v Bratislave – Podhradí do správy Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu 
sv. Jána z Jeruzalema, z Rodosu a Malty.
Podrobný režim zverenia kostola bude stanovený v zmluve, ktorú uzatvorí Farnosť sv.
Martina (ako vlastník kostola) s Veľvyslanectvom Zvrchovaného rádu a s Maltézskou 
pomocou Slovensko. Principiálne pôjde o skĺbenie doterajších pastoračných aktivít 
prebiehajúcich v našom kostole s duchovnými aktivitami (sv. omše, formačné 
stretnutia) členov Maltézskeho rádu a Maltézskej pomoci na Slovensku;

– i 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, koná v Nitre Celonárodná 
púť k sv. Cyrilovi a Metodovi. Vyvrcholí slávením eucharistie na Svätoplukovom 
námestí o 10.00 za účasti slovenských biskupov. Svätej omši bude predsedať Mons. 
Dávid Bartimej Tencer, OFMCap., reykjavický diecézny biskup.
Súčasťou bohoslužby bude aj zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu 
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pôjde o obnovenie zasvätenia, ktoré 
pred sedemdesiatimi rokmi urobil vtedajší nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko.
V popoludňajších hodinách budú môcť návštevníci Nitrianskeho hradu, v rámci Dňa 
otvorených dverí, vstúpiť aj do priestorov Biskupského paláca;

– v tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. K sviatosti pokánia bude možné 
pristúpiť 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.


