KAPLNKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
Jezuiti–Piešťany
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OZNAMY
13. august 2018 – 19. august 2018
Liturgický kalendár:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Féria
Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka – spomienka
Nanebovzatie Panny Márie – slávnosť – prikázaný sviatok
Sv. Štefana Uhorského – ľubovoľná spomienka
Féria
Sv. Alberta Hurtada Cruchago SJ – spomienka
Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Streda: Nanebovzatie Panny Márie – prikázaný sviatok. Sväté omše v našej kaplnke:
6.00, 8.00, 17.00, 18.30h.
Spoločenstvo Život ako dar pripravuje 21. ročník cykloakcie NA BICYKLI ZA ŽIVOT. Od
13. do 26. augusta 2018 navštívia 18 miest na trase Prešov - Viedeň. Pozývajú nás, aby sme
sa s nimi spojili v modlitbe za záchranu nenarodených detí a v tichom svedectve o hodnote
ľudského života od počatia. Program v Piešťanoch budú mať v utorok, 21. 8. 2018: o
08.00 sa zúčastnia na sv. omši v Kaplnke Sedembolestnej PM. Následne sa v
modlitbovom pochode presunú k piešťanskej nemocnici. Na výveske je plagát, kde si
môžete všimnúť podrobné informácie, ak by ste sa chceli pridať k cyklistom na nejakú časť
cesty.
1. september bude pre našu Cirkev radostným dňom, pretože za blahoslavenú bude
vyhlásená slovenka Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty. Pozývame vás k sláveniu tejto
veľkej chvíle v metropole východného Slovenska, v Košiciach. Náš Piešťanský dekanát
organizuje pri tejto príležitosti dekanátnu púť na túto slávnosť s nástupným miestom v
Piešťanoch (Pri kostole sv. Cyrila a Metoda a pri kostole sv. Štefana) a takisto v
niektorých obciach nášho dekanátu. Eucharistické slávenie s obradom blahorečenia,
celebruje J. Em. kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, legát
pápeža Františka. Taktiež sa môžete tešiť na koncert radosti na ktorom budú
účinkovať: Hanka Servická, Sima Martausová a ďalší. Kto by mal záujem odporúčame
prihlásiť sa čím skôr nakoľko našim autobusom pôjdu pútnici z celého Piešťanského
dekanátu. (Tento pútnický zájazd bude sprevádzať náš pán dekan Jozef Gallovič)
Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola Sv. Cyrila a Metoda po sv. omšiach alebo v
cestovnej kancelárii NOE travel vedľa nášho kostola. Cena je 24 eur. Viac informácií
nájdete na farskej výveske.

Farské Oznamy
Birmovanci si môžu v sakristii sv. CM vyzdvihnúť fotografie z birmovky.
Dekanát Piešťany v spolupráci s cestovnou kanceláriou NOE travel poriada púť na
blahorečenie Anny Kolesárovej 1. septembra 2018 v Košiciach. Odchod autobusu je
o 00:05 z Vrbového a 00:15 z Piešťan od farského kostola sv. Cyrila a Metoda. Cena je
24 Eur a prihlasovať sa môžete v sakristii CM, alebo priamo v NOE Travel.
Povzbudzujem osobitne mladých ľudí, ktorí potrebujú povzbudenie a vyprosenie
milosti k zachovaniu si mravnej čistoty. Viac informácií na plagáte na nástenke.
Pripomíname, že je ešte voľných 5 miest na farskú púť do Talianska, do San Giovanni
Rotonda, pri príležitosti 100. výročia stigmatizácie a 50. výročia úmrtia sv. Pátra Pia
v dňoch 7.9. – 14.9.2018. Kompletná cena 395,-€. Viac informácií na nástenke.
Spoločenstvo Život ako dar pripravuje 21. ročník cykloakcie NA BICYKLI ZA
ŽIVOT. Od 13. do 26. augusta 2018 navštívia 18 miest na trase Prešov - Viedeň.
Pozývajú nás, aby sme sa s nimi spojili v modlitbe za záchranu nenarodených detí a v
tichom svedectve o hodnote ľudského života od počatia. Program v Piešťanoch budú
mať v utorok, 21. 8. 2018: o 08.00 sa zúčastnia na sv. omši v Kaplnke Sedembolestnej
PM. Následne sa v modlitbovom pochode presunú k piešťanskej nemocnici. Na výveske
je plagát, kde si môžete všimnúť podrobné informácie, ak by ste sa chceli pridať k
cyklistom na nejakú časť cesty.
V utorok 21. augusta 2018 príde do našej farnosti Joseph Vadakkel, zakladateľ
spoločenstva Eucharistický plameň. Bude slúžiť sv. omšu vo farskom kostole sv. Cyrila
a Metoda o 18:00, po nej bude moderovaná adorácia a osobitné požehnanie so
Sviatosťou oltárnou (ukončenie okolo 21:00).
Púť do Žarošíc bude 8.9.2018. Odchod autobusu z Piešťan 7:30. Viac informácií na
nástenke.
Charita nás prosí o pomoc formou zbierky oblečenia (červený plagát na nástenke)
a zároveň ĎAKUJEME za prvopiatkovú zbierku potravín.

Mgr. Jozef Gallovič, farár-dekan

