RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 10.týždeň v Roku 200.výročia zriadenia farnosti
Pondelok
4.3.2019

1700

+ Justín Lukačovič a Paulína, 20.výročie,
synovia a vnuk, č. 54

Utorok –
5.3.2019

1700

+ Jozef Polakovič a Justína a syn Viliam, č. 233

Streda
6.3.2019

1700

Na poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života
Ľudovíta Juráka, za zdravie a ďalšiu Božiu
pomoc

Štvrtok
7.3.2019

1700

+ Mária Jančovičová a rodičia z oboch strán,
č.209

Piatok
8.3.2019

1700

+ Etela a Štefan Reisenauer, brat Rudolf
a rodičia z oboch strán

Sobota –
9.3.2019

800

Na poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života,
za zdravie a ďalšiu Božiu pomoc, č. 126

800

+ Jozef Ušák a Cecília, zať Jozef a Anton,
č. 126

1. pôstna
nedeľa– C,
10.3.2019

10

30

Na poďakovanie Pánu Bohu za 80.rokov života,
za zdravie a ďalšiu Božiu pomoc, č. 71

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 1 – 20

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE
Pondelok
Utorok
Streda
- Popolcová
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa - Prvá pôstna, C
Pomodlime sa opäť za všetky deti na svete a v sakristii si
deti môžu znovu prísť po ďalšiu nálepku do albumu.

Popolcovou stredou tento týždeň začíname v cirkvi pôstne
obdobie – v tento deň pokánia je prísny pôst, zdržiavanie
sa mäsitého pokrmu a pri sv. omši sa bude udeľovať znak
popola; pobožnosť Krížovej cesty bude bývať v piatok o
16.15 hod a v nedeľu o 14.30 hod – všetkým, ktorí budú
pripravovať tieto pobožnosti vopred vyslovujem Pán Boh
zaplať, okrem toho všetci, čo sa zúčastnia na pobožnosti
Krížovej cesty môžu za obvyklých podmienok získať úplné
odpustky; rovnako tak ich môžu získať aj tí, čo doma pri
čítaní rozjímajú o umučení a smrti Pána Ježiša; úplné
odpustky získajú aj tí, čo sa v piatky pôstneho obdobia po
sv. prijímaní pomodlia modlitbu k Ukrižovanému; počas
sv.omší v pôste budeme recitovať Verím v Boha z
modlitebnej knižky a po Premenení budem používať
zvolanie: Veľké je tajomstvo viery.
Po sv. omši v sobotu, ktorá bude o 8.00 hod v našom
kostole, pôjdeme spolu s tými, čo sa prihlásili o 9.00 hod z
autobusových zastávok na púť na Butkov vrch; pomodlíme
sa tam spoločne Krížovú cestu, pred sochou Matky
milosrdenstva litánie a uctíme si relikvie Sv. Kríža, sv.
Jána Pavla II a sv. Faustíny Kowalskej.

