RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 36.týždeň v Roku 200.výročia zriadenia farnosti
Pondelok
2.9.2019
Utorok –
3.9.2019

800 Ad intentionem parochii

Streda –
4.9.2019

1800 + Ľudovít Krokovič, 1.výročie, č. 227

Štvrtok –
5.9.2019

1800

Za živých a zomrelých členov Bratstva živého
ruženca

Piatok
6.9.2019

18

Na poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov
života, za zdravie a ďalšiu Božiu pomoc pani
kostolníčke Jozefke Kociánovej

Sobota
7.9.2019

1600

Za novomanželov: Michaela Tornayiová
a Peter Szabo

00

Dvadsiatatretia
nedeľa
v cezročnom
období - C,
8.9.2019

900
(pred kaplnkou
na Dolnom
konci)

+ Bohumír Martinovič, rodičia z oboch strán,
ostatných živých a zomrelých z rodiny
Martinovičovej a Rajnicovej

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 181 – 200

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok
Utorok sv. Gregora Veľkého, p. a uč. C. - spomienka
Streda
Štvrtok
Piatok Votívna o Najsv. Srdci Ježišovom
Sobota Vigília
Nedeľa – Dvadsiatatretia v cezročnom období, C
Dnes je Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva.
Až v utorok ráno o 8.00 hod bude sv.omša pre našich
žiakov zo základnej školy.
Celý týždeň budem pred sv.omšami spovedať k prvému
piatku!
V sobotu bude u nás v kostole o 16.00 hod sobášna sv.
omša s platnosťou za nedeľu ďalšej mojej praneterky; sv.
manželstva prijme Michaela Tornóczyová zo Šale a Peter
Blaho z Galanty.
Na budúcu nedeľu bude mariánska sv. omša o 9.00 hod
pred Kaplnkou Lurdskej Panny Márie na Dolnom konci u
Martinovičových, pri ktorej požehnám kríž a oltárik.
Ďakujem všetkým vopred, ktorí sa postarali o ich
zhotovenie; ale i tým, čo sa postarajú o prípravu sv. omše
a jej celkový priebeh; či pohostenie v rámci agapé po sv.
omši; rovnako tak i všetkým vám ostatným veriacim za
účasť na nej.
Na budúci týždeň bude pri sv. omšiach v sobotu a v nedeľu
pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti – aj
na dofinancovanie čalúnenia lavíc v kostole: Za akékoľvek
milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať!

