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

OZNAMY
3. jún 2019 – 9. jún 2019
Liturgický kalendár:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – spomienka
Féria
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – spomienka
Sv. Norberta, biskupa – ľubovoľná spomienka
Inštaláciu
dôležitých
dokončite reštartovaním počítača.
Féria – prvý
piatok v aktualizácií
mesiaci
Féria
Zoslanie Ducha Svätého – slávnosť
[Reštartovať teraz] [Odložiť]

Zbierka na opravu kúpeľnej kaplnky: jezuiti – 2408, Cyril a Metod – 1500, sv. Štefan –
1031. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.
Na budúci týždeň v nedeľu 9. júna 2019 bude zbierka na katolícke masmédiá (Tv Lux,
Radio Lumen...). Za Vaše milodary Vám ďakujeme.
Na budúci týždeň v nedeľu 9. júna 2019 o 15.00h. bude stretnutie združenia Faustínum.
Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na
slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné
odpustky. Zároveň sa končí veľkonočné obdobie.
Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania
- hodinová adorácia pred sv. omšou.
Spovedanie v týždni k prvému piatku: ráno ako zvyčajne od 5.45h. a 7.45h. Popoludní
budeme spovedať: pondelok až utorok od 18.15h.; stredu až piatok od 17.00h.
Pozvánka na CPŽ 23-28.7. v Trlenskej doline. Jezuiti pozývajú na Týždeň "Cesta,
Pravda a Život (18-30 r.)" Ide o stretnutie mladých mužov do 30 rokov, ktorí sa
rozhodujú v akom stave nasledovať Krista. Kedy? - 23.-28. júl 2019. Kde? - Trlenská
chata, neďaleko Ružomberka. Môžete sa prihlásiť do 30. júna u Petra Sabola SJ
(pesabol@yahoo.com) Viď plagát na nástenke.
V nedeľu 23. júna 2019 nebude svätá omša o 11.00h. Dôvodom je spoločná svätá omša
vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30h. pri príležitosti slávnosti Božieho tela.
Už teraz Vás všetkých a najmä rodiny s deťmi pozývame na túto spoločnú farskú
slávnosť a vyznanie viery krátkou procesiou po svätej omši z farského kostola ku
kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

