RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 19.týždeň v Roku 200.výročia zriadenia farnosti
Pondelok
6.5.2019

800

Za dary Ducha Svätého a Božiu pomoc pri
skúškach (úmysel z Križovian)

Utorok –
7.5.2019

800 + Juraj

Streda
8.5.2019
+ Ján a Františka Slivoví, syn Rudolf
a Stanislav, manželka Božena a zať Vladimír,
č. 225

Štvrtok
9.5.2019

1800

Piatok
10.5.2019

1800 + Emil a Viktória Suchánkoví, č. 65

Sobota –
11.5.2019
4.Veľkonočná
nedeľa – C,
12.5.2019

800

Za Máriinu légiu

800

+ vdp. Vendelín Kubíček, farár, 30.dňová

1030 + Ján Gvist, 1.výročie

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 181 – 200

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
Nedeľa – 4.Veľkonočná, C
Pomodlime sa opäť za všetky deti na svete a v sakristii si
deti môžu znovu prísť po ďalšiu nálepku do albumu.
Ďakujem všetkým za akékoľvek práce tento týždeň na fare
ako i v kostole, ako aj za pokosenie trávy okolo kostola, na
cintoríne i na fare!
V máji pozýva Cirkev všetkých – doma ako i tu v kostole k
modlitbe Loretánskych litánií k Panne Márii.
eRko pozýva v stredu všetky deti na Deň radosti v
Hlohovci – odchod bude o 9.20 hod pred Obecným úradom;
deti si so sebou musia vziať niečo na pitie, jedenie,
pršiplášť a 2 € ako účastnícky poplatok; prihlásiť sa
môžete už len dnes u animátorov info o celej akcii je na
nástenke.
S odslúžením úmyslov sv. omší už meškám viac ako
týždeň, prosím všetkých o trpezlivosť.
Celý tento týždeň sme pozvaní k modlitbám za nové
duchovné povolania; kto sa ich zúčastní môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky – u nás to bude vo
štvrtok, kedy bude po sv. omši adorácia.
Na budúcu nedeľu je Deň matiek, a preto bude o 15.00 hod
program pre všetky matky a staré a prastaré matky v
Kultúrnom dome – škola a obec nás všetkých srdečne
pozývajú na program: Prijmime ich pozvanie!

