RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 26.týždeň v Roku Božieho slova
Pondelok –
22.6.2020

1800

+ Cyprián Vagovič, manželka Rozália, synovia
Miroslav a Ján, č. 262

Utorok –
23.6.2020
Streda –
24.6.2020

800

Štvrtok –
25.6.2020

1800

+ František Vagovič, manželky Jozefína a Mária
a syn František, č. 305

Piatok –
26.6.2020

1800

+ Valér a Mária Jančovičoví, syn Štefan a dcéra
Mária, č. 102

Sobota –
27.6.2020

1800
Vigília

Nedeľa –
trinásta
v cezročnom
období, A
28.6.2020

800

+ Štefan Hanakovič, bývalý riaditeľ SSV

+ Ján a Rozália Suchánkoví a Mária, č. 65
+ Silvia Hupková, č. 270

seniori

1030

+ Michal a Anna Martinovičoví, syn Viliam
a starí rodičia z oboch strán, č. 67

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 181 – 200

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok
Utorok
Streda
Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Štvrtok
Piatok
Sobota Vigília
Nedeľa – Trinásta v cezročnom období, A
Úprimne z celého srdca blahoželám všetkým otcom –
krstným, birmovným, starým a prastarým - k ich dnešnému

Dňu otcov!
Naši biskupi zrušili dišpenz od účasti na sv. omšiach v
nedeľu a v prikázané sviatky; stále platia epidemické
nariadenia a obmedzenia počas slúženia sv. omší v
kostole!
Ďakujem našim brigádnikom za práce tento týždeň vo fare
– aktívne sa pracuje na predĺžení strechy farského altánku.
V stredu je sviatok patróna našej katedrály v Trnave ako aj
celej trnavskej arcidiecézy.
Na Slovensku máme v týchto dňoch radosť z dvoch
menovaní pápeža Františka: jednak nového spišského
pomocného biskupa Mons. JCLic. Jána Kuboša –
doterajšieho dekana a farára v Kežmarku, sudcu
Spišského diecézneho súdu, ktorý má päťdesiatštyri
rokov; a potom nového pápežského ceremonára Mons.
JCDr.
Ľubomíra
Welnitza
–
doterajšieho
oficiála
Apoštolskej penitenciárie v Ríme a osobného sekretára jej
prefekta kardinála Maura Piacenzu. Mons. Welnitz má
štyridsaťtri rokov a patrí do Klerického združenia Dielo
Ježiša
Veľkňaza.
Nech
Pán
Boh
obom
našim
novymenovaným Slovákom v ich novej službe pomáha!

Ďakujem f – me Ing. Petra Sekeru, f – me Ing. Petra
Martinoviča, OcÚ a p. starostovi Pavlovi Johanesovi ako i
Dušanovi Valovičovi, Ľubomírovi Németymu a Štefanovi
Sorentínymu za zabezpečenie dovozu škridly ako novú
strešnú krytinu farského altánku a ostatného darovaného
materiálu a tiež pracovných nástrojov.
Tiež ďakujem Výboru MO JDS Kátlovce za dar vyradených
tanierov pre bezdomovcov združených pod charitnou
organizáciou DePaul Slovensko v Bratislave.

