RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 8.týždeň v Roku 200.výročia zriadenia farnosti
+ Štefan a Emília Vagovič, syn Jozef a Anton,
č. 126 (1.kňaz)
+ Ignác Krchnár, manželka Anna a rodičia
z oboch strán, č. 161 (2.kňaz)
+ starí rodičia z oboch strán, č. 90 (3.kňaz)

Pondelok
18.2.2019

1700

Utorok –
19.2.2019

8

Streda
20.2.2019

1700

+ Augustín Pikálik, manželka Jozefína a syn
Jozef, č. 101

Štvrtok
21.2.2019

1700

Na poďakovanie P. Bohu za 70.rokov života, za
zdravie a ďalšiu Božiu pomoc

Piatok
22.2.2019

1700

+ otec Ján Lukačovič a syn Ján a rodičia
z oboch strán, č. 220

Sobota –
23.2.2019

1030

Na poďakovanie Pánu Bohu za 80.rokov života,
za zdravie a ďalšiu Božiu pomoc, č. 182

800

Na poďakovanie Pánu Bohu, za zdravie, ďalšiu
Božiu pomoc a požehnanie, č. 361

00

7. nedeľa
v cezročnom
období – C,
24.2.2019

1030

Na úmysel (1.kňaz)
Na úmysel (2.kňaz)
Na úmysel (3.kňaz)

+ Rudolf Sliva – 30.dňová, č. 225

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 301 – 320

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE
Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Katedry sv. Petra, apoštola - sviatok
Sobota Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka
Nedeľa - Siedma v cezročnom období, C
Pomodlime sa opäť za všetky deti na svete a v sakristii si
deti môžu znovu prísť po ďalšiu nálepku do albumu.
Na žiadosť Bratstva živého ruženca privítame v pondelok
na večernej sv. omši o 17.00 hod v našej farnosti relikvie
svätého pátra Pia, ktoré prinesie vdp. František Galvánek,
nemocničný duchovný v Považskej Bystrici; na sv. omši sa
zúčastní aj vdp. Peter Kerak, farár v Melči pri Opave ako i
vdp. Martin Klement, kaplán; pri sv. omši si uctíme relikvie
svätého divotvorcu z talianskej Pietrelčiny ako i budeme
vysluhovať všetkým starým a chorým sviatosť pomazania
chorých; tí, ktorí neboli pred Prvým piatkom na sv.
spovedi, tak ho pol hodinu pred sv. omšou kňazi ešte
vyspovedajú.
Pripomínam, že v piatok na sv. omšu pozývam všetky
prvoprijímajúce deti.
Pán Boh zaplať všetkým za dar kuchynského porcelánu
pre našu farskú kuchyňu!
V sobotu 9.marca pôjdeme o 9.00 hod po našej rannej sv.
omši v kostole na púť k Panne Márii na Butkovom vrchu v
Ladcoch. Púť organizuje MO MS prof.dr.Štefana Vagoviča a
MO JDS; za autobus JDS ponúka svojim členom za 5 € a
ostatní za 8 €. Prihlasovať sa môžete už teraz u p. Márie
Martinovičovej – tajomníčke MO JDS alebo u p. Mgr. Emílii
Chrvalovej – predsedníčky MO MS prof. dr. Š. Vagoviča.

