RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 40.týţdeň
Pondelok
1.10.2018

1800

+ Cecília a Emil Piačkoví a dcéra Mária,
č. 182

Utorok
2.10.2018

1800 + Ján a Rozália Suchánkoví, č. 175

Streda
3.10.2018

1800 + Amália a Štefan Jančovič a deti, č. 248

Štvrtok
4.10.2018

1800 + Jozef Jursa, č. 101

Piatok
5.10.2018

1800

+ rodičia Augustín a Vilma Uváčkoví a ich
rodičia, č. 98

800

+ Irena a Jozef Lackovič a rodičia z oboch
strán, č. 259

Sobota
6.10.2018
Dvadsiatasiedma
nedeľa
v cezročnom
období – B,
7.10.2018

+ Vavrín a Emília Jamrichoví a ich deti,
1030 č. 267

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 261 – 280

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE
Pondelok Sv. Terézie z Lisieux, panny a uč.Cirkvi – spom.
Utorok
Sv. anjelov stráţcov - spomienka
Streda
Štvrtok Sv. Františka Assiského - spomienka
Piatok
O Najsv. Srdci Jeţišovom - votívna
Sobota
Nedeľa - Dvadsiatasiedma v cezročnom období, B
Deti si môţu znovu prísť po ďalšiu nálepku a spoločne sa
aj pomodlime za všetky deti na svete; tieţ prosím
odovzdať súťaţ v sakristii.
Dnešnú nedeľu bude hneď po sv. omši, ktorá býva o 10.30
hod stretnutie rodičov našich birmovancov.
Pred cintorínskym múrom vedľa chodníka smerom po
schodoch na hliník uţ máme motorovou pílou zhotovenú
sochu sv. Vojtecha: za jej postavenie ďakujem našim
brigádnikom a za dlaţbu p. starostovi.
Usilujme sa nájsť si čas na spoločnú modlitbu októbrovej
modlitby päťdesiatkového sv. ruţenca, za čo môţeme
získať úplné odpustky.
K prvému piatku budem spovedať od pondelka do štvrtka
pol hodinu pred sv. omšou.
Na prvý piatok začíname spolu s našimi birmovancami
deviatnik pred prijatím sv. birmovania – pripojme sa k
intenzívnej spoločnej modlitbe rodičov a birmovných
rodičov za našich birmovancov.
Na budúcu nedeľu začne o 15.00 hod na Letisku pre deti
Šarkaniáda, ktorú organizujú rodičia v spolupráci s OcÚ;
pre deti bude pripravená sladká odmena, maminky môţu
ponúknuť svoj koláčik – info máme aj na nástenke.

Kráľovná posvätného ruţenca,
oroduj za nás!

MODLITBA PÁPEŢSKÉHO MISIJNÉHO DIELA DETÍ

Jeţiš môj, mám Ťa rád,
si môj verný kamarát.
Moja modlitba k Tebe letí,
prosím Ťa za všetky deti.
Chudobným chcem pomáhať,
lásku, radosť rozdávať.
Pane Boţe, pri mne stoj,
chcem byť misionár Tvoj.
Svätá Mária, Kráľovná neba,
o silnú ochranu prosím Teba. Amen.

