
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 17.   6. 11. nedeľa v cezročnom období

Št 21.   6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Pi 22.   6. Sv. Jána Fishera, biskupa a sv. Tomáša Morusa, mučeníkov,
ľubovoľná spomienka

Ne 24.   6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Oznamy________________________________________________________________

– od  18.  júna  do  29.  júla  2018  v  Katedrále  sv.  Martina  prebieha  výstava
veľkoformátových fotografií s názvom Človek a viera. Slávnostná vernisáž výstavy
sa  začína  v  pondelok  18.  júna  2018  o  18.00.  Počas  vernisáže  bude  udelené
požehnanie  všetkým  prítomným  fotografom.  Srdečne  pozývame  všetkých
návštevníkov,  zvlášť  fotografov  dokumentujúcich  liturgické  slávenia  vo  farnostiach,
na vernisáž a samotnú výstavu;

– Oratórium  sv.  Filipa  Nériho  v  Petržalke  srdečne  pozýva  na  podujatie  Návšteva
siedmich kostolov Bratislavy.  Ide o starobylú oratoriánsku tradíciu, ktorú v Ríme
propagoval  najmä  sv.  Filip  Néri.  Návšteva  siedmich  kostolov  sa  stala  príťažlivým
a radostným spôsobom hlbokého duchovného hľadania. Po prvýkrát je organizujeme
aj v Bratislave, aby sme objavovali duchovnosť a kresťanskú históriu nášho mesta.
Podujatie sa uskutoční 22. júna. Asi 20 km celonočný okruh začneme v kostole Svätej
rodiny  v  Petržalke  večernou  sv.  omšou.  Kvôli  organizácii  potrebné  je  sa  prihlásiť
emailom alebo na Facebooku najneskôr do stredy 20. júna. Detailné informácie sú
k dispozícíi na plagáte, na Facebooku a na webovej stránke www.oratoriani.sk;

– Komunita Cenacolo Vás všetkých srdečne pozývajú na deň otvorených dverí. Dňa
23.6. o 14.00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci sa
otvárajú dvere pre priateľov a rodičov Komunity Cenacolo. Čaká Vás bohatý program
spojený s  modlitbou,  svätá  omša s  otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským,
po ktorej  bude  program  sprevádzaný  tancom,  spevom  a  biblickým  predstavením,
ktoré  si  pre  Vás  pripravili  chlapci  z  komunitného  domu.  Ďalšie  informácie  sú
k dispozícii na výveske kostola;

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


