JEZUITSKÝ KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU – RUŽOMBEROK

OZNAMY: TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 4. 11. 2018
Liturgický kalendár
11.11. Nedeľa – tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období
12.11.. Pondelok – Sv. Jozafát, biskup a mučeník
13.11. Utorok – Sv. Stanislav Kostka SJ, rehoľník
14.11. Streda – Sv. Jozef Pignatelli SJ, kňaz
15.11. Štvrtok – Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi
16.11. Piatok – Sv. Roch González, Alfons Rodríguez, Ján de Castillo SJ, muč.
17.11. Sobota – Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka
18.11. Nedeľa – tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Aj tento utorok po večernej sv. omši bude štvrťhodinová adorácia so
zamyslením a hudbou v atmosfére svetielok horiacich sviečok.
Adoráciu bude viesť P. Peter Sabol SJ
V adventnom období /od 2. decembra/ otvárame program pre mužov,
ktorí žijú v manželstve s názvom „12 apoštolov“. Spoločenstvo sa bude
schádzať raz za mesiac vo večerných hodinách v priebehu 3 rokov, čo
je čas, aký prežili Dvanásti apoštoli v Ježišovej škole. Prihlásiť sa môžete
u pátra Petra Sabola do konca novembra.
Dňa 14.11.2018 si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho
sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Za dar jeho života sa spoločne
poďakujeme dňa 17.11.2018 slávením slávnostnej svätej omše v
Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu bude
celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka o 10.30,

srdečne ste pozvaní. Svätú omšu v priamom prenose odvysiela Rádio
Lumen.
Ďalšie stretnutie účastníkov diecéznej školy viery, bude vo štvrtok 15.
11. 2018 vo farskom kostole, po sv. omši o 16.00 hod. Všetkých
srdečne pozývame.
Vincentská rodina organizuje 12. ročník celoslovenskej verejnej zbierky
„Boj proti hladu“. Do zbierky sa môžete zapojiť: modlitbou, kúpou
medovníkového srdiečka poslaním SMS správy, alebo poslaním
finančného daru. Sestry z Vincentskej rodiny stretnete dnes po sv.
omši. Za podporu tejto zbierky Vám aj v mene Milosrdných sestier sv.
Vincenta ďakujeme. Viac informácií nájdete na plagáte.

