RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE

Oznamy na 10.týždeň v Roku Božieho slova
Pondelok –
2.3.2020

1700

+ Jozef Uváček, švagriná a švagrovia, č. 90

Utorok –
3.3.2020

1700

+ Štefan Vágovič a Emília a synovia Jozef
a Anton, č. 126

Streda –
4.3.2020

1700

Za zdravie a Božiu pomoc, č. 249

Štvrtok –
5.3.2020

1700

+ rodičia Koleničoví a Čapkovičoví, ich rodičia
z oboch strán a ich dietky, č. 308

Piatok –
6.3.2020

1700

Za všetkých živých a zomrelých členov Bratstva
živého ruženca

Sobota –
7.3.2020

800

+ Mária Jančovičová a rodičia z oboch strán,
č. 209

800

+ Ľudovít Ferech, manželka Anna a zať Jozef,
č. 288

Nedeľa –
2.pôstna, A
8.3.2020

1030

+ Margita Uváčková, 30.dňová

NA UPRATOVANIE KOSTOLA PROSÍM
Z ČÍSEL DOMOV 21 – 40

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa – Druhá pôstna, A
Dnes bude o 14.30 hod Pobožnosť krížovej cesty a potom
aj v piatok o 16.15 a na budúcu nedeľu zase o 14.30 hod.
Na prvý štvrtok mesiaca je Deň modlitieb za duchovné

povolania.
K prvému piatku budem spovedať pred večernými sv.
omšami. Bratstvo živého ruženca zaplatilo na spovedanie
nové kľakátko s prepážkou – ochranou pre spovedajúcich:
Pán Boh za to zaplať!
V stredu, piatok a v sobotu sú Jarné kántrové dni. Záväzný
je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na
sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
Na budúcu nedeľu po sv. omši, ktorá býva o 10.30 hod, tu
bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
Prosím aspoň jedného z rodičov, aby prišli a so sebou
priniesli vyplnené tlačivo: Súhlas, ktoré som deťom rozdal
v škole.
Vzadu v kostole bude v žobrakyni umiestnená pokladnička
označená: Kvety do Božieho hrobu. Ktokoľvek mieni v
rámci pôstnej almužny prispieť, môže tak urobiť
akoukoľvek sumou: Všetkým za to Pán Boh zaplať!

