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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne   6.   8. Premenenie Pána

Ut   8.   8. Sv. Dominika, kňaza, spomienka

St   9.   8. Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej),
panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

Št 10.   8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Pi 11.   8. Sv. Kláry, panny, spomienka

So 12.   8. Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

Ne 13.   8. 19. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– mladí z Komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci (Včelárska Paseka) pozývajú 
veriacich spoločne prežiť nedeľu 13. augusta 2017 ako deň radosti a svedectiev, 
počas ktorého si pripomenú 10. výročie komunity na Slovensku. Svätú omšu o 10.30 
bude sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Celý 
program slávnosti je uvedený na plagáte na výveske kostola;

– od 27. júla do 7. septembra v Katedrále sv. Martina v Bratislave prebieha VIII. ročník 
medzinárodného organového festivalu, na ktorom pravidelne participujú špičkoví 
svetoví organisti. Koncerty sú každý štvrtok o 19.30. Ďalšie informácie sú uvedené 
na výveske kostola;

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

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.


