RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 16.týždeň v Roku 200.výročia zriadenia farnosti
Pondelok
15.4.2019

800 + Juraj

Utorok –
16.4.2019

1800

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
z oboch strán, č. 19

Streda
17.4.2019

1800

+ Štefan a Školastika Chrenkoví, č. 65

Štvrtok
18.4.2019

1900 + Ivan Jablonický, 30.dňová

Piatok
19.4.2019

1900 Obrady

Sobota –
20.4.2019

1900

Veľkonočná
nedeľa
Zmŕtvychvstania
Pána – C,
21.4.2019

800

Za živých a zomrelých členov Bratstva
živého ruženca

+ Jozef Uváček, 2.výročie, č. 90

1030 + Terézia Ažaltovičová, 1.výročie

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 121 – 140

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok Veľkého týždňa
Utorok Veľkého týždňa
Streda Veľkého týždňa
Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený, Pánovej večere
Piatok - Veľký, slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota - Biela alebo Veľká – Veľkonočná vigília
Nedeľa - Veľkonočná, Zmŕtvychvstania Pána, C
Pomodlime sa opäť za všetky deti na svete a v sakristii si
deti môžu znovu prísť po ďalšiu nálepku do albumu.
Ďakujem všetkým, čo ste sa individuálne na svojich autách
zúčastnili na pohrebe + pána farára Vendelína Kubíčka v
Pezinku; rovnako tak ďakujem ženám za upratovanie našej
fary, ako i za zabezpečenia a prispenia na pohostenie
kňazov po veľkonočnej sv. spovedi; ale aj za pokosenie
trávy na fare a postavenie a ozdobenie kyselice pred
kostolom.
Dnes bude o 14.30 hod posledná pobožnosť Krížovej cesty
– všetkým, ktorí ste ich ochotne pripravovali, aktívne ich
predmodlievali a na nich ste sa aj zúčastňovali: Veľmi
pekne vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!
Starých a chorých k Veľkej noci navštívim v utorok ráno
od 8.00 hod – nahláste si ich, prosím, v sakristii.
Na Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu sobotu budú
sv.omše a obrady s jednotným začiatkom o 19.00 hod; po
všetky tieto tri dni môžeme za obvyklých podmienok
získať aj úplné odpustky; na Veľký piatok je prísny pôst a
zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, počas obradov sa budú
opäť spievať pašie – v tento deň sa neslúži sv. omša;
poklona Najv. Sv. Oltárnej v Božom hrobe bude len v
sobotu od 8.30 hod do večernej sv. omše, kedy si treba
priniesť so sebou sviečku; pri Božom hrobe bude zbierka

na Svätú zem. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste počas
celého pôstneho obdobia prispeli vzadu do pokladničky na
veľkonočnú výzdobu nášho farského kostola.
Na Veľký piatok si pripomenieme 14.výročie zvolenia
emeritného pápeža Benedikta XVI. – pamätajme na nášho
bývalého Svätého Otca, prosím, vo svojich modlitbách!
Aj tohto roku je na Veľkú noc zrušená farská ofera, ale
budeme mať zbierku pre potreby našej farnosti: Za
akýkoľvek váš milodar vopred vyslovujem Pán Boh zaplať!
Na budúcu Veľkonočnú nedeľu požehnám o 7.00 hod ráno
veľkonočné pokrmy, ktoré si prinesiete.

