RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE

Oznamy na 22.týždeň v Roku Božieho slova
Pondelok –
25.5.2020

1800

+ Jozef a Justína Polakovičoví a syn Viliam,
č. 233

Utorok –
26.5.2020

1800

Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života,
pomoc a ochranu v ďalších rokoch života,
č. 361

Streda –
27.5.2020

1800

+ Jozef a Emília Suchánkoví, Vavrinec
a Marcela Jamrichoví, č. 216

Štvrtok –
28.5.2020

800

Piatok –
29.5.2020

1800

Sobota –
30.5.2020

1800
Vigília

Nedeľa –
Zosl.D.Sv, A
1.6.2020

800
seniori

1030

Na všetky úmysly zredukovaných fundačných
sv. omší v 200 – ročnej histórii našej farnosti
+ Františka Ábelovičová a rodičia z oboch strán,
č. 9
+ Anna, 10.výročie a Cyril Lackovičoví, zať
Jozef a rodičia z oboch strán, č. 142
+ Viliam Martinovič a rodičia z oboch strán,
č. 249
+ Marián Papala, č. 10

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 101 – 120

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok
Utorok
sv. Filipa Neriho, kňaza
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota Vigília
Nedeľa – Zoslania Ducha Svätého, slávnosť, A
Ďakujem všetkým našim brigádnikom za pomoc tento
týždeň: pracovalo sa so zemou vo farskom dvore od
horných susedov, vymenili sa v kuchyni novšie elektrické
spotrebiče – opäť zánovná myčka a šporák, ktoré darovali:
rod. Gajarová z Trnavy a rodina Malacká zo Špačiniec - Pán
Boh im za to všetkým zaplať!
Nezabúdajme, že hoci na verejnosti nemusíme nosiť rúška,
ale pri slúžení bohoslužieb v kostole stále platia
epidemické nariadenia a obmedzenia: Pamätajme na ne
a zachovávajme ich – hlavne povinné rozostupy, rúško,
dezinfekcia, sv. prijímanie na ruku, bez svätenej vody a
podávania rúk; ako i v nedeľu sv.omša o 8.00 hod pre
seniorov! Prosím pokiaľ sa len dá, zostaňme ešte doma!
Lebo stále platí dišpenz od účasti na bohoslužbách v
nedele a prikázané sviatky.
Na budúcu nedeľu budeme netradične sláviť titul farského
kostola – naše Hody: bez kolotočov a bez účasti na zábave,
tu v kostole presne tak ako aj teraz – len v obmedzenom
počte na sedenie a státie.
A preto sa spoločne modlime tu v kostole po každej sv.
omši a pokiaľ možete aj doma Deviatnik k Duchu Svätému,
ktorému je zasvätený náš farský kostol.

