
Rímskokatolícka	  cirkev	  Farnosť	  svätého	  Martina	  
	  

Kostol	  Najsvätejšej	  Trojice	  Bratislava	  -‐	  Podhradie	  
	  

V	  správe	  Zvrchovaného	  vojenského	  špitálneho	  rádu	  	  
sv.	  Jána	  z	  Jeruzalema,	  Rodosu	  a	  Malty	  

	  
	  

OZNAMY	  
26.	  augusta	  2018	  

	  
	  
Liturgický	  kalendár	  
	  
Ne	  	   26.	  8.	  	   21.	  nedeľa	  v	  cezročnom	  období	  
Po	   27.	  8.	  	   Svätej	  Moniky	  
Ut	  	   28.	  8.	  	   Svätého	  Augustína,	  biskupa	  a	  učiteľa	  Cirkvi	  
Str	   29.	  8.	  	   Mučenícka	  smrť	  svätého	  Jána	  Krstiteľa	  
Ne	  	   2.	  9.	  	   22.	  nedeľa	  v	  cezročnom	  období	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Pozývame	  všetkých	  veriacich	  zúčastniť	  sa	  Národnej	  púte	  k	  Sedembolestnej	  
Panne	  Márii	  do	  Šaštína,	  ktorá	  sa	  bude	  konať	  14.-‐	  16.	  septembra	  2018.	  Národná	  
púť	  vyvrcholí	  sv.	  omšou	  v	  sobotu,	  15.	  septembra	  o	  10.30	  hod.,	  počas	  ktorej	  
prednesie	  homíliu	  Mons.	  Milan	  Lach,	  gréckokatolícky	  biskup	  Eparchie	  Parma	  v	  
Ohio	  (USA).	  Na	  druhý	  deň,	  16.	  septembra	  2018,	  bude	  v	  Bazilike	  Sedembolestnej	  
Panny	  Márie	  v	  Šaštíne	  sláviť	  sv.	  omšu	  o	  10.30	  hod.	  bratislavský	  pomocný	  biskup	  
Mons.	  Jozef	  Haľko	  v	  rámci	  púte	  seniorov	  a	  chorých.	  
	  
V	  rámci	  národnej	  púte	  do	  Šaštína	  na	  slávnosť	  Sedembolestnej	  je	  pripravený	  aj	  
bohatý	  sprievodný	  program,	  na	  ktorý	  pozývame	  všetkých,	  osobitne	  mladých	  a	  
rodiny.	  Už	  14.	  septembra	  sa	  začne	  pešia	  púť	  s	  otcom	  biskupom	  Mons.	  Jozefom	  
Haľkom	  „Po	  stopách	  Titusa	  Zemana"	  od	  rieky	  Moravy	  neďaleko	  obce	  Závod	  do	  
Šaštína.	  Pôjde	  pri	  nej	  nielen	  o	  pripomenutie	  hrdinstva	  blahoslaveného	  Titusa	  
Zemana,	  ale	  aj	  o	  uvažovanie	  nad	  vlastnou	  životnou	  cestou.	  V	  Šaštíne	  čaká	  
všetkých	  pútnikov	  okrem	  slávnostnej	  svätej	  omše	  aj	  bohatý	  sprievodný	  program:	  
divadelná	  hra	  Slovenského	  Národného	  Divadla	  „Nepolepšiteľný	  svätec",	  
divadelné	  predstavenie	  Komunity	  Cenacolo	  „Milosrdný	  Samaritán",	  diskusia	  so	  
zaujímavými	  hosťami,	  hudobné	  a	  modlitbové	  pásma	  ako	  aj	  detský	  program.	  Pre	  
mladých	  sú	  v	  „Cliptime	  zóne"	  pripravené	  workshopy,	  prednášky	  a	  hry.	  Celý	  
program	  sa	  nesie	  v	  duchu	  odvahy	  s	  heslom:	  Bez	  strachu.	  Podrobnejšie	  
informácie	  sú	  na	  plagáte	  a	  na	  stránkach	  bazilika.sk	  a	  cliptime.sk.	  
	  
Pozývame	  všetkých	  veriacich	  zúčastniť	  sa	  tohtoročnej	  púte	  do	  Marianky,	  ktorá	  
sa	  bude	  konať	  7.-‐	  9.	  septembra	  2018.	  Púť	  vyvrcholí	  sv.	  omšou,	  ktorú	  bude	  v	  
nedeľu	  9.	  septembra	  o	  11.00	  hod.	  sláviť	  bratislavský	  arcibiskup	  metropolita	  
Mons.	  Stanislav	  Zvolenský.	  


