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

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 24.   9. 25. nedeľa v cezročnom období

Ut 26.   9. Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

St 27.   9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Št 28.   9. Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Pi 29.   9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

So 30.   9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Ne   1. 10. 26. nedeľa v cezročnom období

Oznamy________________________________________________________________

– v sobotu 30. septembra sa koná slávnosť blahorečenia slovenského saleziána 
kňaza Titusa Zemana, mučeníka z obdobia komunistickej totality. Pontifikálna svätá 
omša blahorečenia sa začína o 10.30 v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej 
rodiny. Svätej omši bude predsedať a obrad blahorečenia vykoná legát Svätého Otca 
Františka, kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých;

– organizátori blahorečenia prosia Vás, obyvateľov Bratislavy, aby ste na program 
blahorečenia do Petržalky a do Vajnor prišli aspoň s hodinovým predstihom. 
Na dopravu na blahorečenie v rámci mesta sa odporúča použiť predovšetkým linky 
MHD, aby pripravené parkoviská poslúžili tým, ktorí pricestujú z iných časti 
Slovenska. Program slávení spolu s rozpisom liniek MHD je k dispozícii 
na výveske kostola;

– zo sprievodných podujatí blahorečenia: v piatok 29. septembra sa o 20.00 v Katedrále
sv. Martina začína modlitbová vigília pred blahorečením. V deň blahorečenia - 
po slávnosti blahorečenia - sa bude v HANT Aréne konať slávnostný ceremoniál 
pod názvom „Prekročil som hranicu“;

– v nedeľu 1. októbra 2017 o 10.30 v kostole vo Vajnoroch bude slávené ďakovná 
svätá omša za blahorečenie;

– všetky dostupné informácie a priebežne dopĺňané aktuality sú k dispozícii 
na webových stránka blahorečenia (tituszeman.sk), Tlačovej kancelárie KBS 
(tkkbs.sk) a Bratislavskej arcidiecézy (abuba.sk);

– od 6. do 13. októbra sa vo farnosti Bratislava - Kalvária budú konať Ľudové misie 
vo svetle Fatimy. Podrobné informácie o misiách sú uvedené na plagáte na výveske 
kostola;

– v sobotu 7. októbra pozývame všetkých, ktorí majú chuť a možnosť priložiť ruku 
k dielu, na pravidelné veľké  – v tomto prípade jesenné – upratovanie interiéru 
a exteriéru kostola. S upratovaním začneme o 9:00;

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


