
_AKTUALIZOVANÉ: 21.mája 2023 o 20:00__  

_v budúcnosti po načítaní oznamov stlačte "REFRESH" - pre aktualizáciu (F5)_ 
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Františkánsky kostol Zvestovania Pána 
Františkánske nám. 1, 811 01 Bratislava 

 

LITURGICKÉ SLÁVENIA – SIEDMY VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ 
Po 22.05.2023 Ľubovoľná spomienka: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky    

Ut 23.05.2023 Féria    

St 24.05.2023 Sviatok: Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi 

Št 25.05.2023 Féria   

Pi 26.05.2023 Spomienka: Sv. Filipa Neriho, kňaza  

So 27.05.2023 Féria   

Ne 28.05.2023 ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO     

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

• Mesiac máj je oddávna mesiacom preblahoslavenej Panny Márie. Preto sa počas celého mája budeme od 
pondelka do soboty modliť pred rannou a večernou svätou omšou Loretánske litánie.  

• Novénu k Duchu Svätému sa v našom kostole modlíme ráno pred svätou omšou o 09:00 hod. a počas svätej omše 
večer o 19:30 hod. budeme počúvať príhovory na tému Sedem darov Ducha Svätého a po svätej omši  krátka 
adorácia spojená s novénou k Duchu Svätému.  Srdečne pozývame.  

• Pozývame vás na koncert American University Chamber Singer z USA, ktorý sa uskutoční v našom kostole už 
túto nedeľu 21. mája 2023 o 19:30 hod. 

• Návšteva siedmich kostolov Bratislavy sa uskutoční v sobotu 27. mája na vigíliu Turíc, od popoludnia do 
neskorej noci. Témou rozjímaní a predmetom modlitieb počas putovania bude 7 darov Ducha Svätého. Bližšie 
informácie a spôsob prihlasovania nájdete na stránke www.7kostolov.sk   Sprevádza otec Juraj Vittek. Zážitok 
spoločného kráčania v Cirkvi umocní pre všetkých prístupná svätá omša s otcom arcibiskupom Stanislavom vo 
františkánskom kostole o 19:30 hod. i stretnutie s otcom biskupom Jozefom v katedrále svätého Martina v 
nočných hodinách, ako aj s diecéznymi a rehoľnými kňazmi  pôsobiacimi v navštívených kostoloch. 

• Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu strechy presbytéria nášho kostola. 
• Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31. mája 2023, Vás v tento deň srdečne 

pozývame  do mariánskej svätyne v Šaštíne na modlitbu a svätú omšu obetovanú na tento úmysel, ktorú bude 
celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Modlitba za synodu začne Eucharistickou 
adoráciu o 17:00 hod., po ktorej bude o 18:00 hod. nasledovať slávenie svätej omše. Pamätajme aj vo svojich 
osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu. 

• Františkánska mládež - GIFRA aj tento rok pozýva mladých od 15 rokov na Letné putovné stretnutie GIFRA 2023, 
ktoré sa uskutoční 02. – 09. júla 2023 na ďalekom východe Slovenska (Humenné – Domaša – Stropkov – 
Bardejov). V rámci oslavy našich 800-ročných jubileí (2023-2026) budeme s mladými teraz aj nasledujúce roky 
postupne putovať po miestach františkánskej prítomnosti na Slovensku. Viac informácií na našom 
webe: frantiskani.sk alebo na facebookovej stránke: Františkáni-Slovensko.  

 
 

Dôverujte Panne Márii a uvidíte čo sú zázraky. (don Bosco) 
 

 

 

 

  Bratislava, 21. máj 2023                                                                               br. Jakub Martaus OFM  
  správca kostola 

http://www.7kostolov.sk/
http://frantiskani.sk/


 

 

 

2 

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 

SIEDMY VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ 
Deň Dátum 09:00 10:30 12:00 16:00 18:30 19:30 UDALOSTI 

Po 22.05.2023 
P 

    
Ši 

 
Ju Jk 

Ut 23.05.2023 
Ju 

    
Jk 

18:00 hod. vešpery a adorácia 
St Ju 

St 24.05.2023 
Ši 

    
Vdp.Peter 

 
P R(Ši) 

Št 25.05.2023 
R 

    
St 

Po svätej omši adorácia do 21:00 
St Ši 

Pi 26.05.2023 
Jk 

    
Ši 

 
Ši St 

So 27.05.2023 
Ju 

    
biskup 

 
Jk Ju 

Ne 28.05.2023 
 

Ši Ju P Jk 
 

 
  

 

Kňaz, ktorý spovedá – V zátvorke označený kňaz spovedá v prípade potreby 
 

VYSVETLIVKY 

Kňazi:  
Jk = br. Jakub Martaus, správca kostola, provinciálny sekretár 

G = br. Gracián Vančo OFM, gvardián 

Ju = br. Juraj Mihály OFM, provinciálny minister 
St = br. Stanislav Sabatula OFM, provinciálny ekonóm 
R = br. Remigiusz Górski OFM, sudca Metropolitného tribunálu, asistent III. rádu sv. Františka 

Ši = br. Šimon Supek OFM, vikár domu, magister postnovicov 

P = br. Peter Baptista Pružina OFM, výpomocný duchovný 

Sil = br. Silvester Poliak OFM, pastorácia nepočujúcich v Bratislave  

 
 

 

 
LITURGICKÉ OZNAMY 

ADORÁCIA  

- UTOROK  18:00 hod. až 19:15 hod. - po nej pobožnosť k sv. Antonovi Paduánskemu. 

- ŠTVRTOK  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 našom františkánskom kostole je 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. 


