_AKTUALIZOVANÉ 19.mája 2018 o 20:00_
Ak sa Vám nezobrazia aktuálne oznamy, stlačte "REFRESH" / Obnoviť stránku (kláves F5)

FRANTIŠKÁNSKY KOSTOL SV. JAKUBA,
FRANTIŠKÁNSKA 1, 917 01 TRNAVA
LITURGICKÉ SLÁVENIA – 7. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne

20.5.2018

Slávnosť Zoslanie Ducha Svätého

Po

21.5.2018

Spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi

Ut

22.5.2018

Féria

St

23.5.2018

Féria

Št

24.5.2018

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza

Pi

25.5.2018

Féria

So

26.5.2018

Spomienka sv.Filipa Neriho, kňaza

Ne

27.5.2018

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

 Kto sa dnes zúčastnil na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator,
môže za zvyčajných podmienok (sv.spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel
Svätého Otca) získať úplné odpustky.
 V dnešnú nedeľu sa končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlievame modlitbu
Anjel Pána.
 V Zbierke na katolícke masmédiá sa v našom kostole vyzbieralo 609,-€. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.
 V týždni sa 10 minút pred večernou sv. omšou modlievame Loretánske litánie .
 Pozývame mladých (15-30) na letný františkánsky tábor GIFRA 2018, ktorý sa
zavŕši na národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove. Termín tábora je 22.-29.7.2018.
Mladí, ktorí sa prihlásia na GIFRU sa už nemusia registrovať na P18. Viac
informácií na stránke www.gifra.sk
 Mladých nad 23 rokov (slobodných i so záväzkami) pozývame na letné podujatie
organizované františkánskymi rehoľami s názvom Františkánska skúsenosť. Ide o
pár letných dni prežitých v malom spoločenstve (cca 15 ľudí) pri spoločnom
zdieľaní, modlitbe i práci a inšpiráciách zo života sv.Františka z Assisi. Podujatie
má dva turnusy: 10.-15.7.2018 Horná Breznica pri Púchove; a 12.-18.8.2018 v
Bacúrove pri Zvolene. Viac informáciií na webe: frantiskani.sk a na nástenke
kostola.
 Takisto pozývame mladých do 35 rokov ísť spolu s bratmi františkánmi na Svetové
dni mládeže v Paname, ktoré sa uskutočnia v januári 2019! Prihlasovanie, či
prípadné otázky mailom na gifra.sk@gmail.com

 Centrum pomoci pre rodinu vás pozýva na deviaty ročník Dňa rodiny, ktorý sa
uskutoční (dnes) 20. mája popoludní o 15:00 v Mariánskej sále a na nádvorí u
jezuitov je pre všetkých členov rodín pripravený pestrý kultúrny program a
sprievodné aktivity. Tešíme sa na vás.
 Občianske združenie Na trati pozýva na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční
v piatok 8.júna o 17:00 v priestore Nádvoria (za kaviarňou Thalmeiner). Výťažok
koncertu poputuje špeciálnemu zriadeniu pre deti s poruchou autistického spektra
v Hrnčiarovciach nad Parnou. Viac informácii na plagáte.
 Trnavská arcidiecézna charita ponúka veriacim v Trnavských kostoloch možnosť
zakúpiť si Hlinené dukáty. Tie môžu veriaci darovať ľuďom žobrajúcim pred
kostolmi. Za jeden dukát Trnavská arcidiecézna charita dá týmto ľuďom
potravinový balík. Chceme takto motivovať ľudí v kríze, aby prišli na charitu, kde
dostanú kompletnú službu – jedlo, sprchu, šatstvo a pomoc sociálnych pracovníkov
v hľadaní zamestnania. Cena Hlineného dukátu je 1 euro a môžete si ich zakúpiť
v našej sakristii.
 Každý piatok Vás po večernej sv. omši o 18h pozývame na „SVIEČKOVÝ POCHOD
TRNAVOU s modlitbou BOLESTNÉHO RUŽENCA”. Tento pochod, ktorý je
súčasťou iniciatívy „ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU Slovenským dohovorom za
rodinu“, je svetskou zbraňou, ktorou chceme odmietnuť ratifikáciu
ISTANBULSKÉHO DOHOVORU a šírenie “GENDER IDEOLÓGIE – rodovej
ideológie” na Slovensku.

Služby sv. omší a spovedania
7. týždeň v Cezročnom období (21. kalendárny týždeň)
Deň

Dátum

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

20.5.

21.5.

22.5.

23.5.

24.5.

25.5.

26.5.

27.5.

celebruje

6:00
br.Daniel

8:00
br.Šimon

10:00
br.Filip

16:00

spovedá

br.Michael

br.Augustín

br.Michael
br.Šimon

celebruje

br.Michael

spovedá

br.Šimon

celebruje

br.Augustín

spovedá

br.Filip

celebruje

br.Daniel

spovedá

br.Augustín

celebruje

br.Šimon

spovedá

br.Daniel

celebruje

br.Daniel

br.Šimon
br.Daniel
br.Michael
br.Michael
br.Šimon
br.Daniel
br.Augustín
br.Michael
br.Daniel
br.Daniel
br.Filip
br.Augustín
br.Filip

spovedá

br.Filip

br.Michael

celebruje

br.Filip

spovedá

br.Michael

celebruje

br.Michael

br.Stanislav

spovedá

br.Filip

br.Michael

br.Stanislav
br.Michael
br.Filip
br.Šimon
br.Michael
br.Filip

br.Filip
br.Michael
br.Stanislav

18:00
br.Augustín
br.Daniel
br.Filip

BOHOSLUŽBY:
Pondelok – Sobota:

6:00, 18:00

Nedeľa:

6:00, 8:00, 10:00, 18:00

Prikázaný sviatok v pracovný deň:

6:00, 16:00, 18:00

Spovedanie: V bežné dni ráno od 6:00 a večer od 17:30. V nedeľu pol hodinu pred sv. omšami.
Úmysly sv. omší: Zapisujeme v poslednú sobotu v mesiaci, a to ráno od 6:45 (úmysly na ranné sv. omše
budúceho mesiaca) a večer od 17:00 (na večerné sv. omše budúceho mesiaca).
Eucharistická adorácia: každý utorok od 6:45 do 18:00 a vo štvrtok po večernej sv. omši do 19:30.

br. Šimon Supek OFM, gvardián a správca kostola

