RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 31.týţdeň v Roku Boţieho slova
Pondelok –
27.7.2020

800

+ Rozália a Vincent Banič a ich deti, č. 326

Utorok –
28.7.2020

800

+ Emília, manţel Alexander, syn Jozef, dcéra
Mária a rodičia z oboch strán, č. 222

Streda –
29.7.2020

800

Za všetkých ţivých a zomrelých farníkov

Štvrtok –
30.7.2020

1800

+ Vladimír Drobný, z príleţitosti nedoţitých 70
rokov a rodičia Štefan a Emília, č. 254

Piatok –
31.7.2020

1800

+ Jozefína a Ján Matuškovič a syn Jozef, č. 259

1800

+ otec Rudolf Matúš, z príleţitosti 10.výročia
smrti, babka Emerencia, z príleţitosti 5.výročia
smrti, brat Maroš a švagor Ĺuboš Blaho

Sobota –
1.8.2020

Nedeľa –
Osemnásta
v cezročnom
období, A
2.8.2020

800

+ Dušan Bartoš a zomrelí z rodiny Gajarovej,
Konečnej a Ţemberovej

NA UPRATOVANIE KOSTOLA POPROSÍM
Z ČÍSEL DOMOV: 261 – 280

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Utorok
Streda
sv. Marty - spomienka
Štvrtok bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Piatok
sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Sobota Vigília
Nedeľa – Osemnásta v cezročnom období, A
Nezabúdajme na epidemické nariadenia a obmedzenia
počas slúţenia sv. omší v kostole!
Ďakujem za dar črepníkovej palmy do kostola od
Pohrebníctva Patrika Blaţu z Bolerázu; ako i za
zapoţičanie črepníkového papradia od p. Ľubici Drobnej do
kostola; tieţ za sľúbené omšové ornáty - darované vdp.
Radoslavom Bazalom; tieţ aj za pokosenie trávy na fare.
V neposlednom rade ďakujem všetkým našim chlapom –
brigádnikom, ktorí v spolupráci s OcÚ Kátlovce, f – mou
Petra Sekeru z Hlohovca, f – my Jozefa Kopeckého z
Dechtíc na fare tento týţdeň dokončili rekonštrukciu
strešného krovu a výmenu strešnej krytiny farského
altánku vo dvore so všetkými s tými sa týkajúcimi
ostatnými prácami ako boli: doplnenie a nadstavenie
krokví a chýbajúcich lát, nové latovanie pod škridľu,
premiestnenie stavaného grilu a kotliny na guláš,
umiestnenie odkvapovej rýny od dolných susedov, obitie
nových paluboviek, strešné klampiarske práce, natieracie
impregnačné práce dreva aj material, usporiadanie
palivového dreva a celkový poriadok. Dielu uţ len chýba
nová odkvapová rýna odo dvora, ktorá je ale uţ prisľúbená.
Nech nám uţ aţ odteraz celé dielo pekne spoločne slúţi!
Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby nezabudli vrátiť
vyčistené rovnošaty na faru!

