RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 41.týţdeň
Pondelok
8.10.2018

1700 + Štefan a Školastika Chrenkoví, č. 65

Utorok
9.10.2018

1700

Streda
10.10.2018

800

Štvrtok
11.10.2018

1500

Piatok
12.10.2018
Sobota
13.10.2018
Dvadsiataôsma
nedeľa
v cezročnom
období – B,
14.10.2018

+ Ernest a Helena, dcéra Ľudmila a zať Vít,
č. 98
+ vdp. P. Jozef Horvátik, ktorý u nás
zastupoval v rokoch 1961 – 1962; 1993 - 1994
+ Viliam Čerešnák, manţelka Rozália
a rodičia, č. 99

800 Za všetkých ţivých a zomrelých farníkov

1700

+ rodičia Teofil a Terézia Jančovičoví, syn
Jozef a vnuk Marek, č. 257

1030

Za všetkých našich birmovancov

UPRATOVANIE KOSTOLA: RODIČIA BIRMOVANCOV

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota Vigília
Nedeľa - Dvadsiataôsma v cezročnom období, B
Pomodlime sa za všetky deti na svete a deti si môţu znovu
prísť po ďalšiu nálepku v sakristii.
Pamätajme na spoločný deviatnik za našich birmovancov a
októbrovú modlitbu päťdesiatkového sv. ruţenca.
Dnes bude popoludní o 15.00 hod v časti na Letisku pre
deti Šarkaniáda.
Ďakujem všetkým ochotným a veľkodušným seniorom za
brigádnické práce na fare – spustenie plynového kotla,
vyhrabanie lístia a zeliny, pokosenie trávy; pred farou –
výmenou kríkov, pred kostolom – okolo sochy sv. Vojtecha
a na cintoríne – pri výrube koreňa lipy, ako i za pamätnú
ceduľku pod sochu sv.Jána Nepomuckého: Pán Boh
zaplať!
Vo štvrtok príde na sv. omšu o 15. 00 h pán farár z
Hradčovíc, vdp. Vojtěch Daněk, ktorý odslúţi sv. omšu a
poţehná sochu sv. Vojtecha pred cintorínskym múrom ako
i pán starosta z Hradčovíc, doc. dr. Jan Popelka, aby sa s
nami rozlúčil, nakoľko končí vo funkcii starostu obce. Celá
akcia
bude
v
rámci
osláv
100.výročia
vzniku
Československa a pripomienky Významných kátlovských
rodákov – predovšetkým Pavla Ušáka Olivu, ktorému sa k
pamätníku poloţia vence. Potom bude program len pre
pozvaných hostí v Novej zasadačke Kultúrneho domu.

Všetci sme potom vo štvrtok pozvaní do Kultúrneho domu
o 18.00 h, kedy bude prezentácia Bc.Ondreja Ponteša o
jeho ročnom misijnom pôsobení v africkej Angole – mnohí
ste mu prispeli i finančne; následne bude koncert Ľuba
Virága, ktorý okrem iného vystupuje doma i v zahraničí
ako i na Šláger TV – vstupné je symbolických 2 €. Všetci
členovia MO JDS majú vstupné zdarma!
V piatok je o 17.00 hod generálny nácvik birmovancov a od
18.00 do 19.30 hod sv. spoveď pre birmovancov,
birmovných rodičov a ostatných z rodiny birmovancov –
spovedať budeme viacerí kňazi.
V sobotu bude veľké upratovanie a výzdoba kostola od
9.30 do 11.30 hod, na ktoré prosím všetkých rodičov
našich birmovancov.
V nedeľu príde vysluhovať sv. birmovania trnavský
arcibiskup, Mons. Ján Orosch, v rámci sv. omše o 10.30
hod, a preto bude pre ostatných veriacich sv. omša len v
sobotu večer na vigíliu o 17.00 hod; miesta v kostole budú
v nedeľu len pre birmovancov a birmovných rodičov, chór
len pre MSS Kátlovani a Chrámový spevokol, sakristia len
pre réţiu troch kamier, ktoré budú prenášať všetko z
kostola na veľkoplošnú obrazovku pred kostolom, kde
budú v spolupráci s OcÚ umiestnené lavičky na sedenie –
vezmite si teplejšie oblečenie a nejaké podsedáky:
Počasie je uţ vrtkavo jesenné. Celý prenos a fotky budú
potom dostupné na pamätnom CD.

Duchu Svätý,
obnov 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.

