
Rímskokatolícka	  cirkev	  Farnosť	  svätého	  Martina	  
	  

Kostol	  Najsvätejšej	  Trojice	  Bratislava	  -‐	  Podhradie	  
	  

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

	  
	  

OZNAMY	  
	  

14.	  apríla	  2019	  
	  

	  
Liturgický	  kalendár	  
	  
Ne	  	   14.	  4.	  	   Kvetná	  nedeľa	  
Štv	   18.	  4.	  	   Zelený	  Štvrtok	  
Pi	   19.	  4.	  	   Veľký	  Piatok	  
So	   20.	  4.	  	   Veľkonočná	  Vigília	  
Ne	  	   21.	  4.	   Veľkonočná	  nedeľa	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Počas	  týchto	  dní	  až	  do	  Zeleného	  štvrtku	  spovedáme	  v	  kostolíku	  denne	  hodinu	  pred	  a	  
po	  svätej	  omši.	  
	  
Poriadok	  bohoslužieb	  vo	  Veľkom	  týždni	  v	  našom	  kostole:	  
Zelený	  Štvrtok:	  17:00	  svätá	  omša	  
Veľký	  piatok:	  12:00	  krížová	  cesta	  na	  cintoríne;	  17:00	  obrady	  v	  kostole	  
Biela	  Sobota:	  20:00	  Veľkonočná	  vigília	  (treba	  mať	  sviecu)	  
Veľkonočná	  nedeľa:	  8:00;	  17:00	  
Veľkonočný	  pondelok:	  8:00;	  17:00	  
	  
Predstavení	  a	  seminaristi	  kňazského	  seminára	  v	  Bratislave	  pozývajú	  všetkých	  
mladých	  mužov	  od	  17	  rokov,	  uvažujúcich	  nad	  životným	  povolaním,	  na	  duchovnú	  
obnovu,	  ktorá	  sa	  uskutoční	  v	  dňoch	  od	  3.	  do	  5.	  mája	  v	  Kňazskom	  seminári.	  Prihlásiť	  
sa	  je	  možné	  na	  www.minfa.sk	  
	  
Slávenia	  Veľkého	  týždňa	  v	  Katedrále	  sv.	  Martina	  v	  Bratislave,	  ktoré	  bude	  viesť	  
bratislavský	  arcibiskup	  Mons.	  Stanislav	  Zvolenský:	  
	  
Zelený	  štvrtok	  
–	  missa	  chrismatis	  o	  9.30	  hod.	  
–	  večerná	  omša	  na	  pamiatku	  Pánovej	  večere	  o	  17.00	  hod.	  
Veľký	  piatok	  
–	  modlitba	  Krížovej	  cesty	  o	  9.00	  hod.	  
–	  obrady	  Veľkého	  piatku	  o	  15.00	  hod.	  
Biela	  sobota	  
–	  modlitba	  Posvätného	  čítania	  a	  Ranných	  chvál	  o	  8.00	  hod.	  
–	  Veľkonočná	  vigília	  o	  20.00	  hod.	  
Veľkonočná	  nedeľa	  
–	  svätá	  omša	  o	  10.30	  hod.	  


