RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE

Oznamy na 21.týždeň v Roku Božieho slova

Pondelok –
18.5.2020

1800

+ Jozef a Mária Martinovičoví, brat František,
manželka Valéria a rodičia z oboch strán,
č. 227

Utorok –
19.5.2020

1800

+ Katarína a Ondrej Kostolanskí a rodičia
z oboch strán, č. 267

Streda –
20.5.2020

1800
vigília

800

Štvrtok –
21.5.2020

+ Alojz Hučín a rodičia
+ Ferdinand Kaňka, farár

seniori

Piatok –
22.5.2020

Sobota –
23.5.2020

1800

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, č. 90

1800

+ Mária z príležitosti nedožitého výročia sobáša,
č. 222

1800
Vigília

Nedeľa –
7.veľkon, A
24.5.2020

800
seniori

1030

+ Štefan Beňo, Emil Ušák a Blanka Kasanická
z príležitosti nedožitých 70 – tych narodenín,
č. 361
+ Ján Gvist, 2.výročie a rodičia z oboch strán,
č. 265
+ Mária Bieliková, č. 239

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 81 – 100

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok
Utorok
Streda
Vigília
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
Piatok
Sobota Vigília
Nedeľa – Siedma veľkonočná, A
Ďakujem všetkým za príspevok pre našu farnosť na účet –
stále je taká možnosť prispieť – ponúkam vám ho preto
znova: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kátlovce - kostol:
Poštová banka Trnava, 20558490/6500, IBAN SK24 6500
0000 0000 2055 8490 BIC: POBNSKBA; rovnako tak
ďakujem aj za akýkoľvek váš dnešný príspevok tu
v kostole na zbierku pre potreby našej farnosti: Pán Boh
zaplať!
Tiež ďakujem všetkým za akúkoľvek brigádnickú pomoc
našim dobrovoľníkom – okolo kostola, pred farou a ženám
aj vo fare, tiež za pokosenie trávy a OcÚ za benzín: Pán
Boh zaplať!
V pondelok, 18.mája, uplynie 100.rokov od narodenia
sv. Jána Pavla II., pápeža a patróna našej farnosti.
Nezabúdajme, že stále platia epidemické nariadenia pri
slúžení bohoslužieb v kostole: Pamätajme na ne
a zachovávajme ich, prosím a pokiaľ sa dá, zostaňme
doma!
A stále rovnako tak platí aj dišpenz od účasti
bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky.

na

Na budúcu nedeľu je v Cirkvi svetový Deň spoločenských
komunikačných prostriedkov a Deň modlitieb za Cirkev

v Číne.

