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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 13.   8. 19. nedeľa v cezročnom období

Po 14.   8. Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Ut 15.   8. Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

St 16.   8. Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka

Pi 19.   8. Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka

Ne 20.   8. 20. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je prikázaným sviatkom. Sv. omša zo slávnosti
bude v pondelok a v utorok o 17:00;

– v sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne 
akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, 
ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú 
naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj 
jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“. 
Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk;

– Slovenská katolícka charita (SKCH) srdečne pozýva na podujatie s názvom Móda 
alebo odpad?, ktoré sa uskutoční v záhrade SKCH na Kapitulskej ulici budúcu 
nedeľu 20. augusta o 15:00. Môžete sa tešiť na príjemné popoludnie a na originálnej 
módnej prehliadke presvedčiť, že aj použité šatstvo môže byť štýlové. Dozviete sa 
viac o pracovnej terapii, ktorá klientom charity navracia stratenú dôstojnosť a pomáha
im zaradiť sa späť do života. Výťažok z akcie Charity bude venovaný na podporu 
činnosti Skladu solidarity a dielní, v ktorých sa angažujú klienti charity, zvlášť obete 
obchodovania s ľuďmi;

– 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.


