RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE

Oznamy na 20.týždeň v Roku Božieho slova
Pondelok –
11.5.2020

1800 + Jozef Kubiš a Katarína, č. 156

Utorok –
12.5.2020

1800

+ Anton Uváček, bratia Ján, Rudolf, Alexander
a rodičia, č. 222

Streda –
13.5.2020

1800

+ Jozef Jurišič, manželka Pavlína, zať
Stanislav a ich rodičia, č. 217

Štvrtok –
14.5.2020

1800 + Teodor a Matilda Ušákoví a rodičia

Piatok –
15.5.2020

1800

+ Fridrich Ferech, manželka Mária, syn Ján
a zať Miroslav, č. 262

Sobota –
16.5.2020

1800

+ Ján Salay, zádušná

Nedeľa –
6.veľkonočná,
A
17.5.2020

800
1030

+ Ivan Jablonický, 1.výročie
+ Olga Slivová, 1.výročie a manžel Rudolf

NA UPRATOVANIE KOSTOLA PROSÍM
Z ČÍSEL DOMOV 61 – 80

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok
Utorok
bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
Streda
Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Štvrtok sv. Mateja, apoštola - sviatok
Piatok
Sobota Vigília
Nedeľa – Šiesta veľkonočná, A
Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť, disciplinovanosť a
akúkoľvek osobnú podporu v uplynulej mimoriadnej
dvojmesačnej absencie verejných bohoslužieb v dôsledku
svetovej epidémie koronavíru Covid - 19.
Tiež ďakujem za akúkoľvek brigádnickú pomoc našim
dobrovoľníkom, Obecnému úradu a p. starostovi: okolo
kostola – vypílenie chorej lipy dolu pred schodami do Domu
smútku, opilovanie konárov stromov, kosenie trávy,
vybudovanie bezbariérového vstupu do kostola, oprava
odfúknutých škridlí – p. Jozefovi Kopeckému ml. z Dechtíc;
na fare - strihanie a postrek stromkov, dosadenie
darovaných ovocných stromkov, skladanie drevených
hranolov a lát na obnovu strechy v altánku na dvore,
kosenie trávy, okopanie záhonu na ulici, ale aj odvoz
prebytočného materiálu na zberný dvor: Pán Boh zaplať!
Začíname so slúžením tichých, recitovaných bohoslužieb s
mnohými epidemickými obmedzeniami. Všetky nariadenia
sú už dúfam známe aj z vyhlásenia v obecnom rozhlase, z
obecného webu na internete ale sú vyvesené aj na
kostolnej nástenke. Prosím, zachovávajme ich!
Rátajme do budúcnosti s tým, že úmysly sv. omší budú
všetky odslúžené s dvojmesačným omeškaním. A preto
dúfam, že chápeme, prečo ani nateraz nebudem prijímať a
zapisovať nové úmysly sv. omší.

Dnes je svetový Deň matiek, všetkým mamičkám,
babičkám a prababičkám blahoželám slovami nášho
najvýznamnejšieho rodáka vdp. Pavla Ušáka Olivu, kňaza a
básnika Katolíckej moderny:

Preto v Deň matiek, keď pristúpim k oltáru, modliť sa
budem k Bohu za svoju matku a ďakovať Mu budem za to,
že ma vedela Bohu obetovať. Modliť sa budem za všetky
matky, ktoré majú synov kňazov a najmä budem prosiť za
tie matky, ktoré svojich synov len vychovávajú za kňazov,
aby Boh vyplnil ich prosby, aby Boh splnil ich túžby a aby
im pomáhala a prijala ich pod ochranu Matka kňaza
najvyššieho – Ježiša Krista.
A budem sa modliť k Pánu Bohu, aby nám dal mnoho
matiek, ktoré by vedeli vychovávať svojich synov v duchu
katolíckom a slovenskom tak, aby sa z nich stali kňazi,
ktorí sa budú vedieť úplne obetovať za česť mena
Božieho, za spásu nesmrteľných duší a za blaho národa
slovenského. 1
Nakoľko nám chýbajú zvlášť pravidelné týždenné
zvončekové financie, prosím na budúcu nedeľu o
pravidelnú zbierku pre potreby našej farnosti, aby sme ich
všetky vykryli. Za akýkoľvek finančný príspevok už vopred
vyslovujem Pán Boh zaplať!
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In: OLIVA UŠÁK, P. 1939. Matka kňazova. In: Nová žena, roč. 2, 1939, č. 21, s. 2 – 3. In: PAŠTÉKA, J.
2004. Paľo Oliva (1). Torzo literárneho diela, s. 318 - 319. Bratislava: Lúč, prvé vydanie, 2004, 347 s. ISBN 80
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VZHĽADOM NA ČIASTOČNÉ UVOĽNENIE SLÚŢENIA SV.
OMŠÍ V KOSTOLOCH NA SLOVENSKU, PRI ZACHOVANÍ
USMERNENIA VLÁDY SR, HLAVNÉHO HYGIENIKA SR
A V SÚČINNOSTI S ODPORÚČANIAMI KONFERENCIE
BISKUPOV SLOVENSKA PLATÍ NASLEDOVNÉ:
U nás v kostole v Kátlovciach by sa mohlo zúčastniť na jednej sv.
omši len cca 50 ľudí.
A preto prosím, aby ste naďalej zvaţovali svoju účasť a v kostole
nechali miesto len tým z rodiny, ktorí budú mať objednaný
a vyhlásený úmysel sv. omše.
Pre všetkých stále platí dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedeľu
a vo sviatok! A zvlášť veriacim nad 65 rokov sa odporúča, aby
zostali doma!
TÍ, KTORÍ SA CHCÚ ZÚČASTNIŤ NA NEDEĽNÝCH
A SVIATOČNÝCH BOHOSLUŢBÁCH, MÔŢU PRIJAŤ
POZVANIE IBA NA JEDNU ZO SV. OMŠÍ, KTORÉ BUDÚ
NATERAZ BÝVAŤ KAŢDÝ VEČER O 18.00 HOD A
V SOBOTU VEČER NA VIGÍLIU O 18.00 HOD, V NEDEĽU
O 8.00 HOD - LEN PRE SENIOROV ALEBO O 10.30 HOD
Pri čom ten, kto pôjde do kostola, musí zachovať nasledovné
podmienky:
 Pred vstupom do kostola je povinná dezinfekcia rúk, ktorá je
v ţobrakyni a na stolíku pod chórom.
 Nepouţíva sa preţehnanie svätenou vodou.
 Počas bohosluţieb sa môţe sedieť iba na označenom mieste, a
to v kaţdej druhej lavici minimálne 2 m od seba. Rovnako
tak stojaci musia dodrţať vzájomné 2 m odstupy.
Samozrejme, ţe manţelia, deti s rodičmi, ktorí ţijú spolu
v jednej domácnosti – ak chcú môţu sedieť a stáť vedľa
seba.

 Bohosluţby musia byť čo najkratšie, a preto sa nebude pred
sv. omšami modliť sv. ruţenec.
 Počas bohosluţieb musia mať všetci na tvári rúško, a teda
všetky bohosluţby budú bez spevu.
 Na laviciach nesmú byť modlitebné kniţky, ţiadne texty ani
ruţence.
 Nenosia sa obetné dary, nepodávajú sa ruky pri obrade
pokoja.
 Sväté prijímanie sa podáva len do rúk.
 Pri východe z kostola sa musia dodrţiavať 2 m odstupy.
 Kostol sa musí priebeţne vetrať a zvlášť kľučky
dezinfikovať.
VŠETKÝCH VÁS, DRAHÍ VERIACI, VEĽMI PROSÍM
O TRPEZLIVOSŤ A VZÁJOMNÚ OHĽADUPLNOSŤ!

