33. Nedeľa v období cez rok A
15.11.2020
LITURGICKÝ KALENDÁR
17.
20.
21.
22.

NOVEMBER:
NOVEMBER:
NOVEMBER:
NOVEMBER:

Utorok: sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka, v Košiciach slávnosť
Piatok: bl. Anna Kolesárová, panna a mučenica, ľubovoľná spomienka
Sobota: Obetovanie Panny Márie, spomienka
Nedeľa Krista Kráľa, slávnosť

Tento týždeň zverujeme do vašich modlitieb duchovnú obnovu dospelých,
víkendovku animátorov. Modlime sa aj za nášho spolubrata Jožka Baga, ktorý v piatok
slávi svoje narodeniny. Dnes je tiež 4. svetový deň chudobných – myslime na nich vo
svojich modlitbách a prosme si aj o milosť otvorených sŕdc na pomoc chudobným. Začína
aj týždeň cirkvi pre mládež.
Od pondelka sú nové pravidlá fungovania pri slávení bohoslužieb. V kostoloch sa
môže ponúknuť polovičná kapacita miest na sedenie. Bude sa sedieť šachovnicovo, zmestí
sa nás viac ako 50 (ak prídete). V nedeľu sa bude zapisovať cez google formulár, na sv.
omše cez týždeň to bude bez zapisovania. Napriek tomu budeme aj ON LINE. Počas sv.
omší sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia.
Ponúkame možnosť vyslúženia sviatosti zmierenia aj po individuálnej dohode
s kňazom mimo sv. omše. Kontaktovať nás môžete aj na mailovej adrese
trihorky@saleziani.sk
ONLINE PROGRAM V NAŠOM STREDISKU:
 Duchovná obnova pre dospelých v stredu o 18.00 h a o 19.00 sv. omša.
 Víkendovka pre animátorov (informácie majú mladí na FB a dostanú ich aj emailom)
stretnutie ukončíme v sobotu 21.11. večer spoločnou adoráciou online 20.00-20.30
môžete sa s nami zjednotiť
 V nedeľu svätá omša 9.30 h.
 Vešpery s adoráciou v nedeľu o 18.30 h.
SVÄTÉ OMŠE V NAŠEJ KAPLNKE V TOMTO TÝŽDNI
 Utorok až piatok o 12.00 prednostne pre starších
 Utorok a Štvrtok o 17.15
 Streda 17.15 prednostne pre mladých
 Piatok o 18.30 prednostne pre mladých
 Nedeľa 7.30 prednostne pre starších; 9.30; 11.00; 16.00 pre rodiny s deťmi
VIERA DO VRECKA
Prišlo nové číslo z edície „Viera do vrecka“ s názvom „Vzťahy, ktoré nás zväzujú
a ničia“. Napísala ho Dominika Hajkovská, ktorá je matkou šiestich detí a pôsobí ako
psychologička. Nájdete ho v našich zakladačoch.

