RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 20.týždeň v Roku 200.výročia zriadenia farnosti
Pondelok
13.5.2019
Utorok –
14.5.2019

1800

+ Jaroslav Chrenko, rodičia a starí rodičia
z oboch strán, č. 73

800 + Juraj

Streda
15.5.2019

Štvrtok
16.5.2019
Piatok
17.5.2019
Sobota –
18.5.2019

5.Veľkonočná
nedeľa – C,
19.5.2019

800

+ rodičia Jozef a Štefánia Bangoví, rodičia
z oboch strán a rodinu Kosťovú

800

+ Ján Kubiš, 1.výročie

1030

+ Gracián Piačka, bratia, sestry, švagriná
a rodičia, č. 182

UPRATOVANIE KOSTOLA: RODIČIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Utorok
sv. Mateja, apoštola - sviatok
Streda
Štvrtok sv. Jána Nepomuckého, kň. a muč. – spomienka
Piatok
Sobota
Nedeľa – 5.Veľkonočná, C
Pomodlime sa opäť za všetky deti na svete a v sakristii si
deti môžu znovu prísť po ďalšiu nálepku do albumu.
Dnešnú nedeľu je Deň matiek, a preto bude o 15.00 hod
program pre všetky matky, staré matky a prastaré matky
v Kultúrnom dome – škola a obec nás všetkých srdečne
pozývajú na program: Prijmime ich pozvanie!
Zajtra na spomienku Fatimskej Panny Márie sa spolu
pomodlíme fatimský ruženec pred sv. omšou o 17. 30 h.
V utorok, stredu a vo štvrtok tu nebudem – v prípade
pohrebu ma zastúpi vdp. farár Miroslav Kováč z Dechtíc.
V sobotu dopoludnia budú mať už rodičia prvoprijímajúcich
detí veľkú brigádu v kostole.
Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre
potreby našej farnosti. Za akýkoľvek váš milodar
vyslovujem vopred Pán Boh zaplať!
V máji pozýva Cirkev všetkých – doma ako i tu v kostole k spoločnej modlitbe Loretánskych litánií k Panne Márii,
pokiaľ môžme nezabudnime na to.
Ďakujem našim chlapom – brigádnikom: Miroslavovi
Ďuračkovi, Jozefovi Kubišovi, Ľubomírovi Németymu a
Dušanovi Valovičovi za práce vo svätyni kostola ohľadom

osadenie anjelov na samom vrchu bývalého oltára, výmena
centrálnej lampy, oprava omietky a maľovka, a to všetko s
použitím lešenia a zapožičania techniky s povolením p.
starostu Pavla Johanesa z OcÚ: Pán Boh zaplať!

