RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 27.týždeň v Roku Božieho slova

Pondelok –
29.6.2020

800

Za všetkých živých a zomrelých farníkov

1800

+ Irena a Ferdinand Benedikovičoví a rodičia
z oboch strán, č. 285

Utorok –
30.6.2020

1800

+ Ivan Bzdúch, sestra Mária s manželom
a rodičia, č. 91

Streda –
1.7.2020

1800

Za zdravie, Božiu milosť a dary Ducha Svätého,
č. 259

Štvrtok –
2.7.2020

1800 + Jozef Jursa, č. 102

Piatok –
3.7.2020

1800

Sobota –
4.7.2020
Nedeľa – sv.
Cyrila a
Metoda, A
5.7.2020

1800

+ Štefan Uváček, manželka Rozália a ich deti,
č. 305

Vigília

+ Viliam Kocian, 30.dňová

1030

Za prvoprijímajúce deti

UPRATOVANIE KOSTOLA:
RODIČIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, A
Utorok
Streda
Štvrtok Návšteva Panny Márie, sviatok
Piatok
sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Sobota Vigília
Nedeľa – sv. Cyrila a Metoda, slovan.vierozv., slávnosť, A
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;
s pomocou OcÚ a p. starostu Pavla Johanesa, Ing. Petra
Sekeru z Hlohovca a f – my Slov-Mart Ing. Petra
Martinoviča sa doviezla zvyšná škridľa a korýtka na
strechu; pracovalo sa tiež na novom kríži k soche P. Márie
za Blavou a pokosila sa aj tráva.
Pápež František 20.júna 2020 ustanovil, aby sa do
formulára Litánií Panny Márie nazývaných Loretánske,
vložili tri nové invokácie Matka milosrdenstva (Mater
misericordiae), Matka nádeje (Mater spei) a Útecha
migrantov (Solacium migrantium). Prvá invokácia bude
zaradená po oslovení Matka Cirkvi, druhá po Matka Božej
milosti a tretia po Útočisko hriešnikov. Pokiaľ vyjde nová
modlitebná knižka, prosím, dopíšme si ich ručne do svojho
Jednotného katolíckeho spevníka, aby sme už aj s novými
invokáciami mohli vzývať našu Nebeskú Matku.
V pondelok je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a
Pavla, sv. omše budú ráno o 8.00 a večer o 18.00 hod. Pri
večernej sv.omši sa potom spolu so žiakmi a študentami
poďakujeme hymnom Te Deum laudamus za uplynulý
školský rok 2019/2020.

Sv.omša na ukončenie školského roka pre žiakov našej
školy pre pretrvávajúce epidemiologické obmedzenia tohto
roku nebude. Napriek tomu deťom k ľahšiemu vysvedčeniu
blahoželám a všetkým prázdninárom a dovolenkárom
vyprosujem Božie požehnanie a šťastný návrat v zdraví
domov.
Na budúcu nedeľu máme náš národný sviatok sv. Cyrila a
Metoda, spolupatrónov Európy a slovanských vierozvestov.
nedeľu bude tiež v našej farnosti Prvé
sv.prijímanie našich ôsmych tretiakov, ku ktorým pribudú
ešte tri deti, teda celkovo ich bude spolu jedenásť; celý
týždeň bude možné pred sv. omšami od utorka do piatku k
sv. spovedi rodičov a rodín našich prvoprijímajúcich ako i
vlastne všetkých veriacich k prvému piatku; na prvý piatok
po sv. omši bude potom len pre deti prvá sv. spoveď; sv.
omša bude na budúcu nedeľu len v sobotu večer pre
všetkých o 18.00 hod zo slávnosti sv. Cyrila a Metoda a v
nedeľu bude len jedna sv. omša o 10.30 hod spojená s
Prvým sv. prijímaním; prosím nechajme pri nej miesta
rodičom a rodinám našich detí; tiež prosím o individuálnu
modlitbu za naše deti: Pán Boh zaplať!
Budúcu

