RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 25.týždeň v Roku Božieho slova
Pondelok –
15.6.2020

1800

+ rodičia František a Mária a syn Jozef
Martinovič, č. 259

Utorok –
16.6.2020

1800

+ Cyprián Jursa a Jozefína a zomrelé deti,
č. 102

Streda –
17.6.2020

1800

+ Margita a František Vagovičoví a rodičia
z oboch strán, č. 254

Štvrtok –
18.6.2020

1800

+ Izidor a Anastázia Ušákoví, syn Emanuel a zať
Viliam, č. 249

Piatok –
19.6.2020

1800

+ Anton Vágovič, z príležitosti nedožitých
80.rokov a 2.výročia smrti, č. 126

Sobota –
20.6.2020

1800
Vigília

Nedeľa –
Dvanásta
v cezročnom
období, A
21.6.2020

800
seniori

1030

+ Emil a Viktória Suchánkoví, č. 65
+ Anna Ušáková, 2.výročie, manžel Michal a zať
Štefan, č. 361
+ Ján a Františka Slivoví, synovia, nevesty a zať
Vladimír, č. 225

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 161 – 180

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
Sobota
Nedeľa – Dvanásta v cezročnom období, A
Nezabúdajme a stále pamätajme na pretrvávajúce
epidemické nariadenia a obmedzenia počas slúženia sv.
omší v kostole ako i ešte trvajúci dišpenz biskupov od
účasti na sv. omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky!
Prosím v dnešnú nedeľu o váš príspevok pre našu farnosť
buď na účet – ponúkam vám ho v tomto čase znova:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kátlovce - kostol: Poštová
banka Trnava, 20558490/6500, IBAN SK24 6500 0000 0000
2055 8490 BIC: POBNSKBA; alebo aj za akýkoľvek váš
milodar teraz tu v kostole: Pán Boh zaplať!
Ďakujem našim brigádnikom za práce tento týždeň vo fare
– pripravujú sa veci na opravu strechy altánku; dorobila sa
ďalšia polica v garáži z darovaného materiálu p. Jozefa
Kubiša; pokosila sa tráva na fare aj okolo kostola a na
cintoríne; p. starosta a Obecný úrad nám zabezpečil dovoz
materiálu; ďakujem tiež Výboru MO JDS Kátlovce ako i
všetkým individuálnym darcom, ktorí prispeli na zakúpenie
dvoch bezdotykových dezinfekčných stojanov.
V piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho je Svetový
deň modlitieb za posväcovanie kňazov; zároveň môžeme
za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

