RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE
Oznamy na 37.týždeň v Roku 200.výročia zriadenia farnosti
Pondelok
9.9.2019

1800 + Brigita a Viktor Vajs, č. 174

Utorok –
10.9.2019

800 + švagor Ondrej Gorlický, č. 227

Streda –
11.9.2019

1800

Štvrtok –
12.9.2019

1800 + Mária Chrvalová, 1.výročie

Piatok
13.9.2019

1800

+ František ferech a Rozália a brat Ernest,
č. 130

Sobota
14.9.2019

800

Na úmysel

800

+ Jaroslav Chrenko, rodičia a starí rodičia
z oboch strán, č. 73

Nedeľa –
Sedembolestnej
P. Márie
15.9.2019

+ Rozália a Ján Suchánek a zať Dominik,
č. 175

1030 + Jozef a Otília Vagovičoví, č. 273

UPRATOVANIE KOSTOLA: ČÍSLA DOMOV 201 – 220

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok Najsvätejšieho mena Panny Márie
Piatok sv. Jána Zlatoústeho, b. a uč. C., - spomienka
Sobota Povýšenie sv. Kríža - sviatok
Nedeľa – Sedembolestnej Panny Márie, patr. Slovenska
Ďakujem našim brigádnikom a ochotným dobrovoľníkom,
ktorí sa zaslúžili o opravu lavíc v kostole – maliarom: p.
Ďuračkovi, Mikušovi a Kubišovi; rodine Krchnárovej za
okopanie kvetov pred farou; tiež za opravu strešného
plechu na kostolnom WC – lebopri poslednej búrke nám
pretekala do sakristie voda; ale i daru materiálu na
odkladaciu policu do farskej garáže - znova p. Kubišovi - a
farskému teamu brigádnikov za jej zhotovenie; naši
brigádnici: p. Valovič, Némety, Sorentíny a Drahoš v
neposlednom rade postavili oltár a kríž tu pred Kaplnkou
Lurdskej Panny Márie – podľa mojich predstáv, podľa
môjho návrhu a so súhlasom rodiny Martinovičovej tu
urobili trvalý pomník v Roku 200.výročia farnosti. Lebo
altare fixum a kríž nášho Pána Ježiša Krista sú trvalým
znakom stability viery našich predkov, ale aj nás všetkých
v nádeji pre tých, čo prídu po nás. A to všetko jednak z
vašich darov; drevo na kríž daroval p. Sekera; mramor bol
zadarmo z Kamanovej; pílenie, lepidlá a impregnáciu
obetoval Marián Benedikovič z Dobrej Vody; náradie a
elektrinu poskytoval Peter Martinovič; tak o brigádnikov,
ako i predtým o maliarov v hale svojej firmy, ako i dnes o
nás sa z Božej milosti stará p. Peter Martinovič so svojou
mamou a s celou svojou rodinou. Nech vám za to všetko
na príhovor Lurdskej Panny Márie Pán Boh odmení. Ako i
všetkým tým, čo sa pričinili o dnešnú sv. omšu pod tzv.
holým nebom: p. starostovi Johanesovi a zamestnancom

OcÚ, MSS Kátlovani a p. organistke Matúšovej,
kostolníčke,
Kocianovej a vám všetkým – zase s
elektrinou od náprotivného suseda p. Petra Martinoviča.
Každému menovanému po sv. omši potom odovzdám Cenu
Jozefa Hortha. Keď sa tak dívate z diaľky, Panna Mária
akoby oltárikom dostala svoj trón, na ktorom kraľuje a z
tohto svojho vŕšku na Dolnom konci sa bude vždy určite
prihovárať za nás hriešnikov, za ktorých poslal náš
Nebeský Otec na smrť svojho Syna na kríži. Odovzdávame
ich dnes do používania s mojim požehnaním - kríža, oltára
a nás všetkých.
Dnes je pri sv. omšiach pravidelná mesačná zbierka pre
potreby našej farnosti: Za všetky milodary vyslovujem Pán
Boh zaplať!
Od budúceho víkendu už budú bývať sv. omše v nedeľu
riadne o 8.00 a o 10.30 hod.
Kto má záujem o púť do Šaštína, v pondelok 16.septembra
2019 s odchodom o 7.00 hod z autobusových zastávok –
členovia JDS zadarmo a ostatní za 7 € - nech sa prihlási u
členov Výboru JDS.

