_AKTUALIZOVANÉ: 21. máj 2018 o 10:20__
_v budúcnosti po načítaní oznamov stlačte "REFRESH" - pre aktualizáciu (F5)_

Františkánsky kostol Zvestovania Pána
Františkánske nám. 1, 811 01 Bratislava
LITURGICKÉ SLÁVENIA – 7.VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ
Po

21.05.2018

(nová liturgická) Spomienka: Panna Mária, Matka Cirkvi

Ut

22.05.2018

Féria

St

23.05.2018

Féria

Št

24.05.2018

Sviatok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

Pi

25.05.2018

Féria

So

26.05.2018

Spomienka: Sv. Filipa Neriho

Ne

27.05.2018

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Sväté omše v slovenskom jazyku:
Po – So:
Nedeľa:

9 00

Sväté omše v maďarskom jazyku:
Po, Ut, So:
8 00

19 30

1030 12 00 16 30

18 30

St –Pi:

18 00

Nedeľa:

9 00

Rozpis kňazských služieb na str. 2
Drahí bratia a sestry!










Počas tejto nedele je zbierka na opravu našej veže a iných častí kostola. Za vašu štedrosť ďakujeme!
Ešte stále je možné zakúpiť si lístky na 10.ročník Františkánskeho majálesu, ktorý sa uskutoční budúcu sobotu
26.5.2018 . Viac informácií a online rezervácia lístkov na webe: frantiskani.sk
Počas mája sa modlíme ruženec ráno po sv. omši v kostole a pred sv. omšou večer o 18:50 v záhrade pod lipou.
V piatok 25.5.2018 o 14:00 hod. sa v našom kostole uskutoční 1. sv. prijímanie nepočujúcich detí.
V gotickej kaplnke sv. Jána bude od nedele 27.5 inštalovaná výstava k úcte Najsvätejšej Trojici. Srdečne pozývame!
Teologická fakulta TU v Bratislave otvára v akademickom roku 2018/2019 študijné programy: kresťanská filozofia,
katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu. Prihlášky na bakalárske alebo magisterské štúdium
dennou či externou formou je možné podať do 15.7.2018. Viac na webe tftu.sk
Pozývame mladých na naše letné podujatia:
Pre mladých 15-30 ponúkame Františkánsky tábor GIFRA 2018, ktorý sa zavŕši na národnom stretnutí mládež
P18 v Prešove. Termín tábora je 22.-29.7.2018.
Taktiež mladých vo veku od 23 rokov vyššie (slobodných i so záväzkami) pozývame na dva turnusy podujatia
Františkánska skúsenosť 2018, kde v malom spoločenstve budeme spolu objavovať františkánsku duchovnosť,
skrze spoločnú modlitbu, zdieľanie a prácu.
Viac informácií na stránke www.frantiskani.sk a na nástenke.
Takisto pozývame mladých do 35 rokov ísť spolu s bratmi františkánmi na Svetové dni mládeže v Paname, ktoré sa
uskutočnia v januári 2019! Prihlasovanie mailom na gifa.sk@gmail.com

Ďalšie informácie o duchovných podujatiach v Bratislave a blízkom okolí nájdete na nástenke nášho kostola.
Bratia a sestry prajeme vám požehnané dni!
Bratislave, dňa 19 . máj 2018

br. Jozef Čirák OFM, gvardián a správca kostola
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ROZPIS SLUŽIEB vo FRANTIŠKÁNSKOM KOSTOLE
Pravidelne spovedáme: počas všetkých sv. omší (9:00 a 19:30) okrem nedele.
V prvopiatkový týždeň už 30 min. pred sv. omšou do skončenia sv. omše (príp. podľa potreby).

VYSVETLIVKY
Kňazi:
Joz
Fra
Jan
Mar
Sim
Sta

= br. Jozef Čirák OFM, gvardián a správca kostola
= br. František Xaver Olbert OFM, provinciálny minister
= br. Ján Kapistránský Lazový OFM, vikár kláštora
= br. Martin Hudák OFM, asistent III. rádu sv. Františka
= br. Simeon Brindzák OFM, provinciálny sekretár
= br. Stanislav Sabatula OFM, provinciálny ekonóm

Diakoni:
Jar
= br. Jaroslav Nitkulinec OFM, skladník vydavateľstva Serafín
Sil
= br. Silvester Poliak OFM, pastorácia Nepočujúcich v BA, správa KCN BA
Výpomoc:
Fel
= br. Félix Mária Žiška OFM, "Centre novej evanjelizácie v Beckove" (vypomáha pastorácii Nepočujúcich v BA)

LITURGICKÉ OZNAMY
ADORÁCIA
- UTOROK
- ŠTVRTOK

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

VEŠPERY
- Každú nedeľu po večernej sv. omši, ktorá sa začína o 18.30, 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 Eucharistiu za účasti študentov.
- Naše stretnutia budú mať každý týždeň iný charakter, preto sledujte aktuálne oznamy.
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
- V tretiu nedeľu mesiaca je v našom kostole popoludní o 15.00 hod.
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► Ovocím Roku milosrdenstva je v našom františkánskom kostole, celodenná spovedná služba.
CELODENNÚ SPOVEDNÚ SLUŽBU môžete kontaktovať PONDELOK - PIATOK v čase od 10:00 do 17:00 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
ÚMYSLY SV. OMŠÍ
- V našom kostole zapisujeme úmysly vždy 1. v mesiaci - k nasledujúcemu mesiacu po rannej sv. omši. (príklad: 1.
februára zapisujeme na mesiac MAREC) - Ak 1. v mesiaci pripadne na nedeľu, alebo prikázaný sviatok zapisujeme
úmysly 2. v mesiaci (príklad: 1. január je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Úmysly zapisujeme až 2. januára
na mesiac FEBRUÁR). Sv. omše zapisujeme aj v ďalšie dni, ale už iba k voľným termínom.
"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. Antora Paduánského. 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:
- "na kláštor"
- "na kostol"
- " pre chudobných - sv. Anton"
- oprava kostolnej veže- "VEŽA"
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 účeľ 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. Silvester Michal Poliak, OFM.
Ak máte nejaké pripomienky možete ich písať na kostolba@gmail.com ĎAKUJEM.
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