RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 23.týždeň v Roku 200.výročia zriadenia farnosti
Pondelok
3.6.2019

1800

Na poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života,
za zdravie a ďalšiu Božiu pomoc, č. 194

Utorok –
4.6.2019

1800

+ František a Margita Vagovičoví, Štefan
a Emília Drobní, č. 174

Streda –
5.6.2019

1800

+ Ján Ušák a rodičia z oboch strán, č. 263

Štvrtok
6.6.2019

1800

+ Jozef a Otília Vagovičoví a rodičia, č. 273

Piatok
7.6.2019

Sobota –
8.6.2019

Slávnosť
Zoslania
Ducha
Svätého -C,
9.6.2019

16

00

zádušná + Jozef Ušák, po nej pohrebné obrady

1800

+ Terézia Johanesová, z príležitosti nedožitých
80. narodenín a manžel Pavol, syn Vlastimil
a rodičia z oboch strán

800

1030

Za živých a zomrelých členov Bratstva živého
ruženca (1.úmysel)
+ Jozef a Cecília Ušákoví, rodičia a zaťovia,
č. 172 (2.úmysel)
+ Rozália a Ján Suchánek, Pavlína a Justín
Lukačovič (1.úmysel)
+ Anna a Michal Martinovič a syn Viliam, č. 249
(2.úmysel)

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 261 – 280
LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok sv. Karola Lwangu a spol., muč. - spomienka
Utorok
Streda
sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka
Štvrtok
Piatok
O Najsv. Srdci Ježišovom - votívna
Sobota Vigília
Nedeľa – Zoslanie Ducha Svätého, C
Dnes máme vo farnosti Prvé sv. prijímanie našich detí:
dvadsaťjedna deťom blahoželám; rodičom a rodinám
ďakujem za dobrú spoluprácu, za prípravu a priebeh
dnešnej slávnosti: za brigádu a upratovanie, obetované
financie na výzdobu a tiež pre ostatné výdavky, robnako
tak aj za obetné dary; ďakujem celému spevokolu – jej
vedúcej za nácvik žalmu a vedenie dnešného spevu, ako i
eRku - jej vedúcej a animátorom za stretávania Zrnko a
dnešný spev; taktiež ďakujem všetkým ostatným za
akúkoľvek službu a pomoc: Všetkým vyprosujem
požehnaný deň!
Pomodlime sa opäť za všetky deti na svete a v sakristii si
deti môžu znovu prísť po ďalšiu nálepku do albumu.
Ďakujem aj za brigádnické práce ohľadom stromkov vo
farskej záhrade.
V stredu, v piatok a v sobotu sú letné kántrové dni: Ich
obsahom sú prosby za jednotu kresťanov.
Vo štvrtok je 10.výročie biskupskej vysviacky nášho
emeritného trnavského arcibiskupa, Mons. ThLic. Róberta
Bezáka, CSsR

V pondelok až v piatok budem spovedať k prvému piatku
pol hodinu pred sv. omšami.
V sobotu bude na Vigíliu večerná hodová sv. omša o 18.00
hod s Vešperami, ktoré máte v modlitebných knižkách; v
nedeľu na naše Hody – Titul nášho farského kostola, budú
sv. omše riadne o 8.00 a o 10.30 hod; slávnostnými
hodovými hlásateľmi Božieho slova budú: v sobotu večer
a v nedeľu ráno vdp. Mgr. Bohumil Mikula výpomocný
duchovný z Piešťan – sv. Štefana a o 10.30 hod vsdp. P.
ICLic. Miloš Zárecký, OT – nemocničný duchovný z
Piešťan.

