RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ SVÄTÉHO DUCHA KÁTLOVCE

Oznamy na 9.týždeň v Roku Božieho slova
Pondelok –
24.2.2020

1700

+ rodina Pikáliková a syn Jozef, č. 101

Utorok –
25.2.2020

1700

+ Augustín a Veronika Hlúchoví a syn František

Streda –
26.2.2020

1700

Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života,
zdravie a Božiu pomoc na príhovor Nebeskej
Matky Panny Márie, č. 361

Štvrtok –
27.2.2020

1700

+ Ján a Františka Melúchoví, synovia, nevesta
a zať, č. 225

Piatok –
28.2.2020

1700

+ Valér a Mária Kubišoví a rodičia z oboch
strán, č. 168

Sobota –
29.2.2020

800

+ Mária a Ľudovít Stríž a dcéra Albínka, č. 48

800

+ Janka Hlavatovičová, 30.dňová

Nedeľa –
1.pôstna, A
1.3.2020

1030

+ Ján Machovič a rodičia z oboch strán, č. 285

NA UPRATOVANIE KOSTOLA PROSÍM
Z ČÍSEL DOMOV 1 – 20

LITURGICKÝ KALENDÁR A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Pondelok
Utorok
Streda
- Popolcová
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa – 1.pôstna, A
Na Popolcovú stredu, kedy je deň pokánia v celej Cirkvi,
začíname nové liturgické – pôstne obdobie; v tento deň sa
požehnáva popol, ktorým potom budeme vo sv. omši
poznačení; nezabudnime v tento deň ani na pôst a
zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôžu nahradiť
iným skutkom pokánia; sv. omša bude o 17.00 hod.
Počas pôstneho obdobia:
- budú v piatky pred sv. omšami o 16.15 hod a v nedele
o 14.30 hod pobožnosti krížových ciest; ďakujem
vopred všetkým, ktorí ich podľa rozpisu pripravíte!
- vo sv. omšiach budem používať po premenení
zvolanie: Veľké je tajomstvo viery!
- budeme tiež recitovať Nicejsko – carihradské
vyznanie viery z modlitebnej knižky
V sobotu si pripomenieme 7.výročie ukončenia pontifikátu
Benedikta XVI., ktorý bol našim Svätým Otcom v rokoch
2005 – 2013; dnes je emeritným pápežom, ktorý žije vo
Vatikáne a modlí sa a trpí za našu Katolícku cirkev.
Pamätajme na neho, prosím, vo svojich modlitbách!
Zároveň sú v sobotu parlamentné voľby: Využime svoje
volebné právo a choďme voliť.

