_AKTUALIZOVANÉ: 09. máj 2021 o 18:30__
_v budúcnosti po načítaní oznamov stlačte "REFRESH" - pre aktualizáciu (F5)_

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

LITURGICKÉ SLÁVENIA – 6. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ
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Slávnosť: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA - Prikázaný sviatok
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Sviatok: Sv. Mateja, apoštola
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7.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Rozpis kňazských služieb na str. 2

Drahí bratia a sestry!
• Oznamujeme Vám, že po úprave časových obmedzení zákazu vychádzania budeme od pondelka 3. mája sláviť:
➢ Sv. omše v zaužívaných časoch:
▪ Pondelok - Sobota: ráno o 9:00 a večer o 19:30 !!!
▪ Nedeľa: 10:30, 12:00, 16:00 pre nepočujúcich a večer o 18:30

➢ Sviatosť zmierenia:
▪ Budeme vysluhovať už v kostole = Pon - Sob vždy 30 min. pred sv. omšou.
▪ Alebo prostredníctvom „Spovednej služby po objednaní sa cez telefón“ = Pon - Pia: v čase 10-15:00.
▪ Telefónne číslo nájdete na str. 3
•
•
•
•
•

V stredu 12. mája pozývame všetkých mladých na večernú mládežnícku sv. omšu o 19:30.
Vo štvrtok 13. mája slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše u nás budú o 9:00, o 15:00 pre
nepočujúcich a večer o 19:30.
Pozývame všetkých chlapcov a mužov, ktorí túžia dobre rozlíšiť svoje povolanie na spoločné stretnutie do
františkánskeho kláštora v Beckove. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 14. - 16. mája a bude sa niesť mottom: "...Ja
som cesta pravda a život...". Spôsob prihlásenia nájdete na našej nástenke alebo na webovej stránke.
Všetkým rodičom dávame na známosť, že po ročnej odmlke sa opäť bude konať detský letný tábor FraAngeli, ktorí
bude v Hruštíne. Pre aktuálnu situáciu bude tábor rozdelený do dvoch turnusov, a to: 8.-13.8. (10-12r.) a 15.-20.8.
(12-14r.). Viac informácií a spôsob prihlasovania nájdete vzadu na nástenke a na našej webovej stránke.
Počas celého mesiaca máj Vás pozývame k spoločnej modlitbe posvätného ruženca. Ten sa budeme modliť pred
večernou sv. omšou, a to pondelok až sobotu o 19:00 v záhrade pod lipou (v prípade zlého počasia v kostole).
Ďalšie informácie o duchovných podujatiach v Bratislave a blízkom okolí nájdete na nástenke nášho kostola.

Milovaní bratia a sestry, vyprosujeme každému z Vás pokojné a požehnané prežívanie nasledujúceho týždňa.

V Bratislave, dňa 09. mája 2021

br. Silvester Michal Poliak OFM, správca kostol

11

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

6. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ
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09.00
Sil
Jan/Fra
Jan
Sim/Fra
Rem
Jan/Sim
Sil
Sim/Jan
Sim
Sil/Fra
Jan/Jar
Sim/Jan

10.30

-

Fra

12:00

16.00

18.30

J.Haľko
Birm. Nep
Rem
OFS
Sim

Sil

Rem

19.30
Sim
Rem/Fra
Fra
Sil/Sim
Sim
Fra/Rem
Fra
Sil/Rem
Jan
Sil/Sim
Sil
Rem/Fra
-

UDALOSTI

18:00 Adorácia + Vešpery + pobožnosť ku sv. Antonovi

20-20:30 Adorácia
12:00 Birmovka nepočujúcich

Kňaz, ktorý slúži sv. omšu
Kňaz, ktorý spovedá - Kurzívou označený kňaz spovedá v prípade potreby

VYSVETLIVKY
Kňazi:
Sim
Fra
Jan
Sta
Sil
Rem

= br. Simeon Brindzák OFM, gvardián, provinciálny sekretár
= br. František Xaver Olbert OFM, provinciálny minister
= br. Ján Kapistránský Lazový OFM, vikár kláštora, magister juniorov
= br. Stanislav Sabatula OFM, provinciálny ekonóm
= br. Silvester Poliak OFM, správca kostola, pastorácia nepočujúcich v BA, správa KCN BA
= br. Remigiusz Górski OFM, sudca Metropolitného tribunál, asistent III. rádu sv. Františka

Diakon:
Jar
= br. Jaroslav Nitkulinec OFM, skladník vydavateľstva Serafín, kláštorný ekonóm

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 19:00 sv. omšu 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.

► Spovedná služba po objednaní sa cez telefón
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
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. Antona 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:
- " 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. Silvester Michal Poliak, OFM.
Ak máte nejaké pripomienky môžete ich písať na kostolba@frantiskani.sk ĎAKUJEM.

