A

SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 20. 12. 2021 – DO 26. 12. 2021

4. ADVENTNÁ NEDEĽA – ROK C
Deň
Liturgia
Pondelok Féria
20. 12.
Utorok Féria
21. 12.
Féria
Streda
22. 12.
Štvrtok
23. 12.

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 + Za Vierku Bučkovú
15.00 – 17.00 hod. možnosť spovede a sv. prijímania

ŠTERUSY 17.00 + Za Oľgu Radošinskú
LANČÁR

15.00 – 17.00 hod. možnosť spovede a sv. prijímania
18.00 + Za Rudolfa a Viktora, č. 21
16.00 – 18.00 hod. možnosť spovede a sv. prijímania

Piatok
24. 12.

Štedrý deň

KOČÍN 16.00 – 16.30 rozdávanie sv. prijímania
ŠTERUSY 22.00 Za Božie požehnanie pre všetkých obyvateľov obce
LANČÁR 24.00 Za Božie požehnanie pre všetkých obyvateľov obce

Sobota
25. 12.

Narodenie Pána

Nedeľa
26. 12.

Sv. rodina

KOČÍN
ŠTERUSY
LANČÁR
KOČÍN
ŠTERUSY
LANČÁR
LANČÁR

Sv. Š tef a n

8.00 Na úmysly farníkov a za Božiu pomoc a ochranu
9.15 + Za Jozefa Madunického, č. 138
11.00 Za Božie požehnanie a zdravie pre Matiaska a rodinu
8.00 – 8.30

rozdávanie sv. prijímania

9.00 – 9.30

rozdávanie sv. prijímania

10.00 – 10.30 rozdávanie sv. prijímania

11.00 Za farníkov a dobrodincov (www.kocinlancar.sk)

1.

Od piatka 10. 12. sa môžu opäť za veľmi prísnych podmienok v režime OP (očkovaní, po prekonaní) sláviť sv.
omše s účasťou najviac 30 účastníkov (v prípade veľkých chrámov i viac v režime 1 osoba na 25m2). Prosím,
aby sa sv. omše mohla zúčastniť najmä rodina, na ktorej úmysel sa slúži sv. omša a osoba kostolníka. Opäť je
potrebné do pripravenej schránky pri vstupe do kostola vhodiť lístok s kontaktom na seba pre dohľadanie
účastníkov pri výskyte ochorenia. Sv. prijímanie počas sv. omše prídem rozdať aj veriacim pred kostolom.

2.

Betlehemské svetlo bude prinesené vo štvrtok 23. 12. dopoludnia (9.30 hod. Šterusy, 9.40 hod. Lančár).

3.

V nedeľu budem podávať sv. prijímanie, aby mali ku sviatosti Eucharistie prístup i nezaočkovaní, ktorí
neprekonali ochorenie. Polnočná omša a omše 25. a 26. 12. 2021 o 11.00 hod. budú streamované cez stránku
www.kocinlancar.sk.

4.

Individuálna pastoračná starostlivosť je naďalej možná a to aj pre nezaočkovaných, t. j. v režime ZÁKLAD. Je
možné vyspovedať sa i prijať sviatosť Eucharistie. Pri čakaní na sv. spoveď je vhodné nevytvárať rady
čakajúcich. Tento čas môžeme využiť na krátku osobnú modlitbu a poklonu.

5.

Obrady krstu, sobáša a pohrebu je možné sláviť i naďalej.

6.

Zbierky pri sv. omšiach 24. a 25. 12. budú určené na pomoc pre Matiaska.

7.

V prípade duchovnej služby môžete volať na: 0903 849 065. Som ochotný vyslúžiť sviatosti aj chorým na covid.

8.

Počas podávania sv. prijímania a sv. spovede Vám rád požehnám domáce betlehemy.

9.

Ďakujem za upratanie a vyzdobenie kostolov i všetkým, ktorí akokoľvek pomohli farnosti. Ďakujem za streamovanie
nedeľnej sv. omše a prinášanie sv. prijímania. Ďakujem za veľkú pomoc PVOD Kočín. Ďakujem i za dar vianočného
stromčeka pre kostol v Lančári. Ďakujem všetkým bohuznámym darcom za dary na zakúpenie kalicha, patény a obetnej
misky pre kostol v Kočíne. Ďakujem za výzdobu kostolov a postavenie betlehemov.

10. Milodary: bohuznámi a bohuznáme rodiny 100, 50, 40, 20 a 10,- EUR
z pohrebu Jozefa Knoblocha 100,- EUR
Želám Vám pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov.

