
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÉHO MARTINA

KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – BRATISLAVA PODHRADIE
V SPRÁVE ZVRCHOVANÉHO VOJENSKÉHO ŠPITÁLNEHO RÁDU SV. JÁNA Z JERUZALEMA, RODOSU A MALTY

O  Z  N  A  M  Y
Liturgický kalendár_______________________________________________________

Ne 20.   5. Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Po 21.   5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Št 24.   5. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza,
sviatok

So 28.   5. Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Ne 27.   5. Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Oznamy________________________________________________________________

– v zbierke na katolícke masmédiá sa v našom kostolíku vyzbieralo 440,-€. Pán nech 
vám odmení a požehná vaše milodary!

– posvätné obdobie päťdesiatich dní Veľkonočného obdobia sa završuje Nedeľou 
zoslania Ducha Svätého, ktorou sa pripomína dar Ducha Svätého, vyliaty 
na apoštolov, počiatky Cirkvi a začiatok jej poslania medzi národmi;

– Slávnosť Najsvätejšej Trojice je slávnosťou patrocínia nášho kostola – hodovou 
slávnosťou. Slávnostná sv. omša bude v nedeľu 27. mája o 8.00. Po svätej omši 
pozývame veriacich na malé občerstvenie a stretnutie v areáli kostola;

– v nedeľu 27. mája 2018, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, sa bude v Marianke konať 
tradičná Trojičná púť. Slávnostnú svätú omšu o 11.00 bude sláviť bratislavský 
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Informácie o púti sú k dispozícii na výveske 
kostola;

– o dva týždne v nedeľu 3. júna 2018 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná 
slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom námestí 
začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána 
z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej 
slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Krista prítomného v Oltárnej sviatosti;

– na plagátoch na výveske kostola sú k dispozícii informácie o ďalších podujatiach:
– 19.-21. mája: prebiehajúca Turíčna púť v Národnej svätyni v Šaštíne;
– 9. júna: Kurz lektorov na RKCMBF UK;
– júl: letné miništrantské tábory Miništrantská fara (MinFa);

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


