RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 44. týždeň
Pondelok
29.10.2018

1700 + Cyprián a Jozefína Jursoví a dietky, č. 101

Utorok
30.10.2018

1700 + Viktor Hlavatovič a Rozália a ich deti, č. 241

Streda
31.10.2018

1700 + Emanuel Ušák a rodičia z oboch strán, č. 173

Štvrtok –
Všetkých
svätých
1.11.2018

800 + Jozef Uváček, č. 90
1030 + rodičia Ušákoví a Dedáčkoví, č. 329

Piatok
2.11.2018

1700 Za všetkých zosnulých

Sobota
3.11.2018
Tridsiataprvá
nedeľa
v cezročnom
období – B,
4.11.2018

800

Za duše v očistci, č. 167

800

+ Mária Jozef Čapošoví, starí rodičia Uváčkoví
a Čapošoví, č. 285

1030 + Daniela Červeňanská

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 321 - 360

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok Všetkých svätých - slávnosť
Piatok Spomienka na všetkých verných zosnulých
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa - Tridsiataprvá v cezročnom období, B
Pomodlime sa za všetky deti na svete a v sakristii si deti
môžu znovu prísť po ďalšiu nálepku do albumu. A máme aj
novú prázdninovú súťaž na tento týždeň!
Pán Boh zaplať všetkým
päťdesiatkového sv. ruženca.

za

októbrovú

modlitbu

Ďakujem našim brigádnikom, ktorí tento týždeň vykopali
pred kostolom kanál na prívod vody k plynovému kotlu
nášho kostola, aby sme mohli bezproblémovejšie dopĺňať
vodu do systému podlahového kúrenia a tiež p. starostovi
za sprostredkovanie vodárenského napojenia.
Po nedeli odložíme našu novú požehnanú farskú zástavu a
bude uložená na stene v Kaplnke Najsv. Srdca Ježišovho
nášho farského kostola – používať ju budeme pri
procesiách.
Tento týždeň budem v pondelok, utorok, stredu a v piatok
pred sv. omšami pol hodinu spovedať k prvému piatku – vo
štvrtok na sviatok spovedať nebudem.
Vo štvrtok je prikázaný sviatok Všetkých svätých; sv.
omše budú ako v nedeľu o 8.00 a 10.30 hod ako i tiež na
vigíliu v stredu o 17.00 hod.

V piatok sa pomodlíme aj Pobožnosť
zomrelých veriacich ako i za duše v očistci.

za

všetkých

Od 1. do 8.novembra môžeme získať úplné odpustky pre
duše v očistci spojené s návštevou cintorína a modlitbou
Verím v Boha a Otče náš, svätou spoveďou, sv.prijímaním
a modlitbou na úmysel Sv. Otca – otče náš, Zdravas a
Sláva.
Ďakujem za trpezlivosť ohľadom odslúženia objednaných
úmyslov sv. omší – do konca roka dúfam, že vám ich
budem môcť odslúžiť; rovnako tak aj sv. omše za Bratstvo
živého ruženca budú odslúžené dodatočne.
Birmovanci, ktorí si ešte nevyzdvihli CD s DVD a fotkami
môžu si ich teraz vyzdvihnúť po sv. omši v sakristii.

