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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne   3.   9. 22. nedeľa v cezročnom období

Št   7.   9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza,
kňazov a mučeníkov, spomienka

Pi   8.   9. Narodenie Panny Márie, sviatok

Ne 10.   9. 23. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– aj v tomto akademickom roku sa budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio 
divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský 
v Katedrále sv. Martina každú prvú stredu v mesiaci o 20.00.
Téma tohto ročníka má názov Mladí v Biblii a najbližšie stretnutie, ktoré sa bude 
konať v stredu 6. septembra, má názov Gedeon, mladík záchranca (Sdc 6, 11-24);

– aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis pre deti Rebrík, ktorý 
vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Ide o jediný katolícky časopis
pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje kvalitné a zaujímavé texty, 
materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom 
osvojovať si život viery. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté 
prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom 
internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53;

– 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.


