JEZUITSKÝ KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU – RUŽOMBEROK

OZNAMY – DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 12. 8. 2018
Liturgický kalendár
12.8.

Nedeľa – devätnásta nedeľa v cezročnom období

13.8.. Pondelok – 19. týždňa v cezročnom období
14.8.

Utorok – sv. Maximilian Mária Kolbe, kňaz a mučeník

15.8.

Streda – Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť – Prikázaný sviatok

16.8.

Štvrtok – sv. Štefan Uhorský

17.8.

Piatok – 19. týždňa v cezročnom období

18.8.

Sobota – sv. Albert Hurtad Cruchago SJ, kňaz

19.8.

Nedeľa – dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Oznamy
V stredu 15. 8. 2018 je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Keďže je
to prikázaný sviatok, sv. omše v našom kostole budú o 8.00, 12.15 a
18.00.
Farské
V tomto týždni si pripomíname 80. výročie úmrtia kňaza Andreja
Hlinku. V rámci spomienkového programu bude pri tejto príležitosti v
našej farnosti sláviť sv. omšu J. Em. Jozef kardinál Tomko v piatok o
12:00 hod. vo farskom kostole.
Po sv. omši bude nasledovať pobožnosť pri soche kňaza Andreja Hlinku
v priestore pred kostolom. Pre našu farnosť je to veľké vyznačenie, že
pri tejto príležitosti bude sv. omšu celebrovať J. Em. Jozef kardinál
Tomko. Aj preto Vás všetkých na túto sv. omšu srdečne pozývame.

Na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej sa bude konať
stretnutie mám z Modlitieb matiek zo Spišskej diecézy. Stretnutie sa
uskutoční dňa 25. augusta 2018 od 10.00, do večera 18.00 hod.
Organizátorky stretnutia všetkých srdečne pozývajú.
V súvislosti s blahorečením Anny Kolesárovej 1. septembra 2018 ide z
našej farnosti do Košíc aj autobus, ktorý v tento deň odchádza z
Ružomberka ráno o 4.00 hod. zo zástavky na sídlisku Kľačno. Ďalšie
zastávky v rámci Ružomberka bude mať na autobusovej stanici v
Ružomberku a pri kostole na sídlisku Baničné. Kto by mal záujem môže
sa ešte prihlásiť na mob. tel. čísle 0911 612 328 u pani Evy Švidroňovej.
Príspevok na dopravu je vo výške 11 EUR

