RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 13.týždeň v Roku 200.výročia zriadenia farnosti
Pondelok
25.3.2019

1700

+ Stanislav Ferech, rodičia Anton a Emília a ich
rodičia, č. 217

Utorok –
26.3.2019

1700

+ Mária a Jozef Martinovič, brat František,
manželka Valéria a rodičia z oboch strán, č. 227

Streda
27.3.2019

1700

Na poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov života
Jozefa Suchánka, za zdravie a ďalšiu Božiu
pomoc

Štvrtok
28.3.2019

1700

+ Mária a František Martinovič a syn Jozef,
č. 259

Piatok
29.3.2019

1700

+ Ľudovít Ferech, manželka Anna a zať Jozef,
č. 288

Sobota –
30.3.2019

800

Za duše v očistci, č. 373

800

+ Teofil Matuškovič a manželka Katarína, č. 33

4. pôstna
nedeľa– C,
31.3.2019

1030

+ Jozef Chrvala, 1.výročie

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 61 – 80

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE
Pondelok Zvestovanie Pána – slávnosť, C
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa - štvrtá pôstna (nedeľa radosti), C
Pomodlime sa opäť za všetky deti na svete a v sakristii si
deti môžu znovu prísť po ďalšiu nálepku do albumu.
Ďakujem všetkým, ktorí zorganizovali a zúčastnili sa na
pondelkovom divadelnom predstavení Trnave – MO JDS a
MO MS prof.dr. Štefana Vagoviča.
Dnes bude o 14.30 hod Pobožnosť krížovej cesty a potom
zase v piatok o 16.15 hod.
V piatok pozývam na sv. omšu všetky prvoprijímajúce deti.
V sobotu bude pred dvomi týždňami zrušená celoobecná
brigáda – info máme na nástenke a zároveň sa koná aj
druhé kolo voľby prezidenta SR: Prosím venujme
pozornosť obom akciám a zúčastnime sa ich.
V sobotu 30.marca sa v noci na nedeľu mení
stredoeurópsky čas, hodinky si posunieme o hodinu
dopredu – budeme o jednu hodinu menej spať; podľa
letného času už potom budú nedeľné bohoslužby.
Na budúcu Nedeľu radosti možno použiť omšové rúcho
ružovej farby, ozdobiť oltár kvetmi, hrať na organe a iných
hudobných nástrojoch.

