RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE

Oznamy na 23.týždeň v Roku Božieho slova
Pondelok –
1.6.2020

900

Na poďakovanie Pánu Bohu za dar 32.rokov
sviatosti kňazstva

Utorok –
2.6.2020

1800

+ Pavol Uváček, č. 305

Streda –
3.6.2020

1800

Na poďakovanie Pánu Bohu za 50.rokov života,
za zdravie a ďalšiu Božiu pomoc, č. 26

Štvrtok –
4.6.2020

1800

Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha
Svätého, č. 126

Piatok –
5.6.2020

1800

+ Bernadeta Pánčiová, 5.výročie, č. 361

1530

Za novomanželov: Patrika Katonu a Lenku
Drgoňovú

Sobota –
6.6.2020

Vigília

1700

Nedeľa –
Najsvätejšej
Trojice, A
7.6.2020

800

Zádušná sv. omša + Viliam Kocian,
po nej pohrebné obrady na miestnom cintoríne
+ Jozef Ušák, 1.výročie

seniori

1030

+ Michal a Vilma Ryšaví, starí rodičia, syn Jozef
a zať Ľubomír, č. 67

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 121 – 140

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok Votívna - O Duchu Svätom
Utorok
Streda
sv. Karola Lwangu a spol., muč. - spomienka
Štvrtok Nášho Pána J. K., Najvyšš. a več. kňaza - sviatok
Piatok
Votívna - O Najsv. Srdci Ježišovom
Sobota Vigília
Nedeľa – Najsv. Trojice, slávnosť, A
Ďakujem f – me Ing. Petra Sekeru z Hlohovca za darované
drevo na opravu strechy v altánku vo farskom dvore.
Ďakujem všetkým našim brigádnikom za práce s drevom
na krove v altánku; za pokosenie trávy okolo kostola, na
cintoríne a na fare; okopanie a ostrihanie záhonu pred
farou; pracovníkom OcÚ za odvoz prebytočného materiálu
na zberný dvor: Pán Boh zaplať!
Nezabúdajme a stále pamätajme na pretrvávajúce
epidemické nariadenia a obmedzenia počas slúženia sv.
omší v kostole.
V týchto dňoch slávia naši trnavskí arcibiskupi výročia
svojich biskupských vysviacok:
Mons. Ján Sokol, emeritný arcibiskup – 32.výročie
Mons. Ján Orosch, náš súčasný arcibiskup 16.výročie
Mons. Róbert Bezák, emeritný arcibiskup – 11.výročie
Prosím, pamätajme na našich arcipastierov vo svojich
modlitbách!
Dnešnou slávnosťou Turíc - Zoslania Ducha Svätého sa
končí v liturgii veľkonočné obdobie: veľkonočná svieca -

paškál sa používa už len pri krste a pri pohrebe, od zajtra
sa zase modlíme modlitbu Anjel Pána. Far.ofera je zrušená!
De Paul Slovensko v Bratislave prosí o darovanie uterákov
pre bezdomovcov do nocľahárne – doneste aj do kostola.
Na Turíčny pondelok bude o 9.00 hod tradične sláviť sv.
omšu náš rodák, vsdp. JCLic. Marián Uváček, farár v Bábe,
ktorý sa zároveň dožíva požehnaných 50.rokov.
Celý týždeň budem pred sv. omšami spovedať k prvému
piatku.
Vo štvrtok bude po večernej sv. omši o 18.30 hod
stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v kostole –
ohľadom dátumu Prvého sv.prijímania – buď 14. júna alebo
5.júla 2020 a či inokedy, podľa vzájomnej dohody.
V sobotu bude o 15.30 hod sobášna sv. omša; sv.
manželstva prijme Ing. Patrik Katona a Ing. Lenka
Drgoňová z Dechtíc; pretože je v kostole stále obmedzený
počet ľudí na sedenie a státie, prosím, nechajme miesta
pri sobášnej sv. omši v kostole len pre rodinu a
svadobných hostí.
Dnešnú hodovú nedeľu môžeme za obvyklých podmienok
získať úplné odpustky, lebo slávime titul nášho farského
kostola.
K dnešným hodom sme spolu s p. starostom Pavlom
Johanesom pripravovali pre vás všetkých prekvapenie:
Pozvali sme k nám prof. dr. Vladimíra Krčméryho, rektora
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave. Žiaľ už ale nestíha k nám prísť, lebo odchádza
na misijnú prácu na grécke ostrovy a do Libanonu.
Všetkých kátlovských farníkov a občanov pán profesor
srdečne pozdravuje, prosí o modlitby a snáď niekedy v
budúcnosti sa teší na stretnutie u nás. A pozdravuje nás aj
vdp. Peter Augustín Kerak.

Drahí farníci, k hodom vám všetkým, ako i vašim rodinám,
priateľom a známym, vyprosujem Božie požehnanie,
šťastie a pokoj!

