_AKTUALIZOVANÉ: 02.januára 2023 o 17:40__
_v budúcnosti po načítaní oznamov stlačte "REFRESH" - pre aktualizáciu (F5)_

Františkánsky kostol Zvestovania Pána
Františkánske nám. 1, 811 01 Bratislava

LITURGICKÉ SLÁVENIA – 02. TÝŽDEŇ VIANOČNÝ
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02.01.2023

Spomienka: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského biskupov a učiteľov Cirkvi

03.01.2023

Spomienka: Najsvätejšieho mena Ježiš

04.01.2023

Ľubovoľná spomienka: Sv. Angely z Foligna, rehoľníčky, členky 3. Rádu

05.01.2023

Féria

06.01.2023

Slávnosť: ZJAVENIE PÁNA

07.01.2023

Féria

08.01.2023

KRST PÁNA

Rozpis kňazských služieb sa nachádza na str. 2
Telefónne číslo na Spovednú službu nájdete na str. 3
•

BETLEHEM v Jánovej kaplnke bude otvorený od pondelka do štvrtku (02. do 05. januára) v čase od 14:00 do 19:00 hod.
a v piatok od 14:00 do 18:00 hod.

•

Od pondelka 2. januára budeme opäť v našom kostole počas svätých omší vysluhovať sviatosť zmierenia. Spovednú
službu na požiadanie cez telefón do 8. januára poskytovať nebudeme.

•

V stredu 4. januára 2023 o 20:00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio
Divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Patrilo sa hodovať
a radovať sa (Lk 15,32); Sláviť (Sk 2,42-47).

•

V piatok 6. januára slávime Zjavenie Pána, je to prikázaný sviatok, sväté omše v našom kostole budú ako v nedeľu.

•

V piatok 6. januára sa opäť uskutoční trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz bude na nádvorí Bratislavského hradu
o 14:30 hod. odkiaľ sú diváci pozvaní nasledovať troch kráľov na ich ceste za hviezdou. Viac informácii nájdete na
stránke www.trajakrali.sk.

•

Tí, ktorí máte záujem o trojkráľové požehnanie domu, prosím zapíšte sa v sakristii kostola, alebo sa nahláste mailom
na kostolba@frantiskani.sk. Okrem vašej adresy, nám napíšte aj telefonický kontakt. Toto požehnanie uskutočníme
v priebehu najbližších týždňov po slávnosti Zjavenia Pána.

•

V sobotu 7. januára máme prvú sobotu v mesiaci. Pozývame vás na pobožnosť fatimskej soboty, po svätej omši, ktorá
začína o 09:00 hod.

•

Naša Rehoľa vstúpila do osláv významných výročí, ktoré súvisia s dôležitými momentmi v živote nášho zakladateľa sv.
Františka. Je to niekoľko 800-ročných jubileí – rok 2023 je to jubileum schválenia Regule menších bratov a prvých
jasličiek v Grecciu. Rok 2024 – výročie stigmatizácie svätého Františka. Rok 2025 ako jubilejný rok pre Pieseň brata
slnka. Jubileá zavŕšime v roku 2026 slávením prechodu sv. Františka do nebeskej vlasti. Tieto jubileá sme pozvaní sláviť
spolu s vami a s celou františkánskou rodinou. Pri príležitosti jubilea prvých jasličiek v Grecciu bude v našom kostole
VÝSTAVA BETLEHEMOV, ktorá začala už na slávnosť Narodenia Pána v roku 2022 a potrvá do konca vianočného obdobia
v roku 2024.

Bratislava, 01. januára 2023

br. Jakub Martaus OFM,

správca kostola
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ROZPIS SLUŽIEB vo FRANTIŠKÁNSKOM KOSTOLE
Pravidelne spovedáme: počas všetkých sv. omší (od 09:00 hod. a od 19:30 hod.) okrem nedele.
gvardián - br. Gracián - email: klastorba@frantiskani.sk; mobil: 0947 938 848
správca kostola - br. Jakub - email: kostolba@frantiskani.com

02. TÝŽDEŇ VIANOČNÝ
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18:00 – vešpery a adorácia

po večernej svätej omši do 21:00

R

P
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Fatimská sobota po svätej omši

Kňaz, ktorý slúži sv. omšu
Kňaz, ktorý spovedá – V zátvorke označený kňaz spovedá v prípade potreby

VYSVETLIVKY
Kňazi:
Jk
G
Ju
St
R
Ši
P

= br. Jakub Martaus, správca kostola, provinciálny sekretár
= br. Gracián Vančo OFM, gvardián
= br. Juraj Mihály OFM, provinciálny minister
= br. Stanislav Sabatula OFM, provinciálny ekonóm
= br. Remigiusz Górski OFM, sudca Metropolitného tribunálu, asistent III. rádu sv. Františka
= br. Šimon Supek OFM, vikár domu, magister postnovicov
= br. Peter Baptista Pružina OFM, výpomocný duchovný

Sil

= br. Silvester Poliak OFM, pastorácia nepočujúcich v Bratislave

LITURGICKÉ OZNAMY
ADORÁCIA
- UTOROK
- ŠTVRTOK

18:00 hod. až 19:15 hod. - po nej pobožnosť k sv. Antonovi Paduánskemu.
po večernej svätej omši (o 19:30 hod.) do 21:00 hod. Štvrtková adorácia je ukončená spoločnou
modlitbou KOMPLETÓRIA a záverečným Eucharistickým požehnaním.

VEŠPERY
- Každú nedeľu po večernej sv. omši, ktorá sa začína o 18:30 hod, sa v kaplnke sv. Rozálie modlíme Vešpery.
O modlitbe vešpier sa viac dočítate na www.breviar.sk (Stránka obsahuje už aj františkánske spomienky, sviatky a slávnosti.
Je potrebné si zvoliť medzi voľbami "Texty pre Františkánsku rodinu")
MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE
- Počas akademického roku slávime v stredu večer o 19:30 hod. Eucharistiu za účasti študentov.
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POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
- V tretiu nedeľu mesiaca je v našom kostole popoludní o 15.00 hod.
► Spovedná služba po objednaní sa cez telefón – v dňoch od 19.12. 2022 do 08.01.2023 NEBUDEME
→ je v našom františkánskom kostole, celodenná spovedná služba. CELODENNÚ SPOVEDNÚ SLUŽBU môžete
kontaktovať PONDELOK - PIATOK v čase od 10:00 do 15:00 hod. zavolaním na číslo: 0944 074 607 - Kňaz, ktorý
bude mať v daný deň službu, vám bude k dispozícii, a bude sa Vám venovať v našom kostole.

RÔZNE OZNAMY
"POKLADNIČKA - CHLIEB sv. ANTONA"
Chceme Vás informovať o možnosti prispieť na charitatívne aktivity, ktorým sa venujú naši bratia. V našom kostole sa
nachádza pokladnička pri soche sv. Antona Paduánskeho. Môžete vašim darom podporiť sociálne odkázané rodiny,
bezdomovcov a núdznych. Financie používame výhradne na pomoc chudobným a odkázaným na pomoc v núdzi. Ďakujeme
Vám za vašu lásku a milosrdenstvo.
MILODARY A ZBIERKY
- Chceme Vás informovať o možnosti prispieť vaším milodarom na:
- " pre chudobných - sv. Anton"
- "na kostol"
- "na kláštor"
- "na strechu"
Svoj milodar môžete venovať v obálke do pokladničiek v našom kostole, alebo bankovým prevodom na č. ú. VÚB:
SK95 0200 0000 0000 0694 1012
- váš dar môžete špecifikovať "slovom" podľa, ktorého budeme vedieť na aký účel ste ho poskytli - ako správu pre
prijímateľa. Za vaše milodary Vám vyslovujeme Pán Boh zaplať.
- Za dobrodincov nášho kostola a kláštora slúžime pravidelne sv. omše a pamätáme na nich v modlitbách.

Oznamy bratislavského františkánskeho kostola Zvestovania Pána aktualizuje br. Jakub Martaus, OFM.
Ak máte nejaké pripomienky môžete ich písať na kostolba@frantiskani.sk ĎAKUJEM.
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