RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 24.týždeň v Roku 200.výročia zriadenia farnosti
Turíčny
pondelok
10.6.2019

900 Na úmysel za Gahérových

Utorok –
11.6.2019

800

Streda –
12.6.2019

Na úmysel za Petrákových starších

1800 + Ján a Mária Ušákoví a syn František, č. 72
+ vsdp. P. Alojz Jozef Horvátik, SchP –
dolnodubovský farár z príležitosti nedožitého
100.výročia narodenia (1.úmysel)

Štvrtok
13.6.2019

1800

Piatok
14.6.2019

1800

Sobota –
15.6.2019

800

Na úmysel za Petrákových mladších

800

+ Anna Ušáková, 1.výročie, manžel Michal a zať
Štefan

+ Blažej Uváček, č. 101 (2.úmysel)

Nedeľa Slávnosť
Najsvätejšej
Trojice - C,
16.6.2019

10

30

+ Emília, 30.výročie a manžel Alexander, dcéra
Mária a syn Jozef, č. 222

+ Vilma a Michal Ryšaví, syn Jozef, zať Ľubomír
a starí rodičia z oboch strán, č. 67

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 261 – 280

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok O Duchu Svätom - votívna
Utorok
sv. Barnabáša, apoštola
Streda
Štvrtok Najvyššieho a večného kňaza - sviatok
Piatok
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa – Najsvätejšej Trojice, slávnosť, C
Dnes končí veľkonočné obdobie – paškál sa odkladá a
používa sa len pri krste a pohreboch; opäť sa modlí
modlitba Anjel Pána.
Pomodlime sa opäť za všetky deti na svete a v sakristii si
deti môžu znovu prísť po ďalšiu nálepku do albumu.
Ďakujem našim hosťom – kňazom za odslúženie sv. omší,
ochotným brigádnikom za pomoc tento týždeň na fare –
maliarske práce; pokosenie trávy; pomoc pri skladaní
mramorových dosiek; za dar postele do fary ako i živých
kvetov a tiež aj za okopanie záhonu pred farou!
Vsdp. ICLic. Marián Uváček sa všetkým ospravedlňuje, že
nemôže prísť na sľúbenú tradičnú sv. omšu na Turíčny
pondelok, lebo v súvislosti s nedávnymi vykradnutiami
jeho farského kostola bol predvolaný na súd, na ktorý sa
musí dostaviť, a preto verí v naše pochopenie – za čo sa aj
ja v jeho mene prihováram.
V utorok večer pôjdeme s MO JDS do divadla na úspešný
muzikál o sv. Jánovi Pavlovi II.
Vo štvrtok si aj naša farnosť pripomenie osobnosť + vsdp.
P. Alojza Jozefa Horvátika, SchP – dolnodubovského farára
z príležitosti nedožitého 100.výročia narodenia, provinciála
rehole piaristov, ktorý veľmi často zastupovával v našej
farnosti.

V piatok tu bude o 15.00 hod sobáš bez sv. omše; sv.
manželstva prijme: František Knobloch a Mgr. Erika
Verbičová z Leopoldova, ktorí si k tomu vybrali náš kostol.
Aj v tomto roku je zrušená dnešná farská ofera, a preto na
budúcu nedeľu bude len pravidelná mesačná zbierka pre
potreby našej farnosti: Za akýkoľvek váš milodar všetkým
vyslovujem vopred: Pán Boh zaplať!
Všetkým želám a vyprosujem požehnané chvíle našich
hodov z príležitosti titulu nášho farského kostola –
Zoslania Ducha Svätého, ktoré budeme prežívať so svojimi
blízkymi a drahými: Nech sa nám všetkým darí, počasie
nech nám praje a nálada nech je k plnej spokojnosti
všetkých našich rodín!
Náš rodák don Jozef Kosmál z rehole saleziánov sa dožíva
2.júla 2019 90.rokov. Na oslavu svojich narodenín pozýva
rodinu a Kátlovčanov v nedeľu 7.júla 2019 do Dubnice nad
Váhom. Pôjdeme tam autobusom; prihlasujte sa, prosím,
u p. Margity Martinovičovej alebo v sakristi celý tento
nastávajúci týždeň! Doprava je zdarma!

