
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÉHO MARTINA

KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – BRATISLAVA PODHRADIE

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 31. 12. Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Po   1.   1. Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Ut   2.   1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského,
biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Ne   6.   1. Zjavenie Pána, slávnosť

Ne   7.   1. Krst Krista Pána

Oznamy________________________________________________________________

– v nedeľu 31. decembra, na sviatok Svätej rodiny, si pri svätých omšiach môžu 
manželia obnoviť svoje manželské sľuby;

– v nedeľu 31.decembra po večernej sv. omši, na záver kalendárneho roka, bude 
ďakovná eucharistická pobožnosť s možnosťou získať za obvyklých podmienok 
úplné odpustky;

– slávnosť Panny Márie Bohorodičky v pondelok 1. januára je prikázaným 
sviatkom. Sv. omše zo slávnosti budú v nedeľu o 17.00 a v pondelok o 8.00 i 17.00;

– srdečne pozývame na ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré 
vedie 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 koná 
v stredu 3. januára, má názov Ženích z Piesne piesní (Pies 2,8-14);

– slávnosť Zjavenia Pána v sobotu 6. januára je prikázaným sviatkom. Sväté omše 
zo slávnosti budú v piatok o 17.00 a v sobotu o 8.00 i 17.00;

– nedeľou krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a nasleduje obdobie cez rok. 
Vianočná výzdoba môže byť ponechaná až do sviatku Obetovania Pána (2.2.);

– od 1. januára 2018 budú bývať sväté omše v nemeckom jazyku na území mesta 
Bratislava každú nedeľu a v prikázaný sviatok, ktorý je zároveň aj dňom pracovného 
pokoja, o 9.00 v kostole Notre Dame.

– na plagátoch na výveske kostola sú k dispozícii informácie o ďalších podujatiach:
– živé jasličky Komunity Cenacolo;
– informácie o použití finančných prostriedkov Zbierky na charitu;
– koncert Piotra Rubika s názvom Septembrový žaltár;

– v piatok bude po večernej sv. omši eucharistická adorácia – v tomto týždni spojená 
s prvopiatkovou pobožnosťou.


