RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE

Oznamy na 4.týždeň v Roku Božieho slova
Pondelok –
20.1.2020

1700

+ Štefan a Veronika Kostolanskí, syn František,
starí rodičia a dcéra Mária, č. 134

Utorok –
21.1.2020

1700

+ Emil Masarovič, manželka Viktória a rodičia
z oboch strán, č. 118

Streda –
22.1.2020

1700

+ Jozef a Mária Vagovičoví, František a Ľudmila
Kocánoví, strýko – kňaz Štefan, č. 303

Štvrtok –
23.1.2020

800

Piatok –
24.1.2020

1700

Na poďakovanie Pánu Bohu za všetky
dobrodenia, za zdravie a ďalšiu Božiu pomoc

Sobota –
25.1.2020

800

+ Štefan Kostolanský a rodičia z oboch strán,
č. 187

800

+ Cyprián a Jozefína Jursoví a ich deti, č. 101

Nedeľa –
Tretia
v czro, A
Božieho
slova
26.1.2020

1030

+ osv. p. Mons. ThDr. JUDr. Izidor Holovič,
apoštolský protonotár a farár, č. 227

Za všetkých živých a zomrelých farníkov

NA UPRATOVANIE KOSTOLA PROSÍM
Z ČÍSEL DOMOV 241 – 260

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok
Utorok
sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Streda
Štvrtok
Piatok
sv. Františka Saleského, b. a uč. C. - spomienka
Sobota Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Nedeľa – Tretia v cezročnom období, A, Božieho slova
Dnešnú nedeľu je v našej farnosti ďalšia pravidelná
zbierka pre potreby našej farnosti: Za akýkoľvek váš
finančný milodar vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!
Rovnako tak ďakujem aj MO JDS ako i všetkým
bohuznámym jednotlivcom za ich finančný príspevok na
dofinancovanie štyroch okien na fare pred Vianocami: Pán
Boh nech vám to všetkým odplatí!
V piatok a v sobotu sa dala preč vianočná výzdoba z
kostola ako i z fary; všetkým mužom a ženám –
dobrovoľníkom, ako i Obcenému úradu a MSS Kátlovani
vyslovujem za túto službu: Pán Boh zaplať!
Do soboty, 25. januára, ešte stále máme v Cirkvi Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov – pamätajme na tento
úmysel vo svojich modlitbách a obetách.
Budúcu nedeľu budeme v Cirkvi prvý raz sláviť ako Nedeľu
Božieho slova, a to v Roku Božieho slova ustanovené
pápežom Františkom na oslavu, štúdium a pre šírenie
Božieho slova.

