RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 43. týždeň
Pondelok
22.10.2018

1700 + František a Margita Vagovičoví, č. 254

Utorok
23.10.2018

1700

Streda
24.10.2018

900

Štvrtok
25.10.2018

1700

+ rodičia Valér a Mária Jančovičoví, syn Štefan
a dcéra Mária, č. 101

Piatok
26.10.2018

1700

+ Vladimír Deštík a rodičia z oboch strán, č. 212

Sobota
27.10.2018

800

+ Emília a Adam Krajčovičoví, č. 256

800

+ Štefan a Marta Martinovičoví a deti, č. 314

Tridsiata
nedeľa
v cezročnom
období – B,
28.10.2018

10

30

+ Rozália a František Ferech, brat Ernest
a rodičia z oboch strán, č. 130
+ Mária a Viliam Jamrichoví a dcéra Mária,
č. 267

Na poďakovanie Pánu Bohu za 20 rokov
manželstva, za ďalšie zdravie a Božie
požehnanie

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 301 - 320

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE
Pondelok sv. Jána Pavla II., pápeža
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa - Tridsiata v cezročnom období, B
Pomodlime sa za všetky deti na svete a v sakristii si deti
môžu znovu prísť po ďalšiu nálepku do albumčeka.
Dnes máme pravidelnú zbierku pre potreby našej farnosti:
Za všetky milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!
Pamätajme
ešte
stále
na
päťdesiatkového sv. ruženca.

októbrovú

modlitbu

Ďakujem na za akúkoľvek pomoc tento týždeň – na fare
ako i na cintoríne.
Ešte k birmovke by som chcel dodatočne poďakovať
všetkým matkám a starým matkám za prípravu obetných
darov, ako i p. starostovi a ostatným sponzorom za pomoc
ohľadom obeda pre p. arcibiskupa, kňazov a pozvaných
hostí, ako i za ochotnú bezplatnú službu p. kuchárky a
všetkých obsluhujúcich: Pán Boh zaplať!
V pondelok na spomienku pápeža sv. Jána Pavla II.
požehnám našu novú farskú zástavu.
V stredu organizuje Obecný úrad od 9.00 hod stretnutie
seniorov – najskôr bude sv. omša a potom program v
Kultúrnom dome; zároveň si budete môcť prevziať aj
podielové knihy SSV a zaplatiť členské 5 € na budúci rok.

V stredu, štvrtok a v piatok už budem spovedať k
nastávajúcim svätodušným sviatkom pol hodinu pred sv.
omšami.
V piatok pozýva eRko deti na faru po sv.omšio 18.00 hod –
info máme na nástenke.
V sobotu sa končí letný čas, hodinky si posunieme o
hodinu spat; a preto nedeľné bohoslužby už potom budú
podľa stredoeurópskeho času.

SV. JÁN PAVOL II.,

PATRÓN NAŠEJ FARNOSTI –
ORODUJ ZA NÁS!

