STÁLE PREŽÍVAME NEĽAHKÉ OBDOBIE,
V KTOROM BOL VYDANÝ
ZÁKAZ SLÁVENIA VEREJNÝCH SV. OMŠÍ.
V prípade duchovnej služby kňaza môžete volať na číslo: 0903 849 065.
V našej farnosti bude možné i v nasledujúcom týždni pristupovať ku sv. spovedi.
Pre vzájomnú ochranu sa bude spovedať vonku pred kostolom v ochranných rúškach
s malým odstupom v nasledovné dni:
v Kočíne v stredu od 18.00 do 19.00 hod. pred bočným vchodom kostola
v Lančári vo štvrtok od 18.00 do 19.00 hod. za kostolom
v Šterusoch v piatok od 18.00 do 19.00 hod. pred bočným vchodom kostola
Chorých a starších veriacich z dôvodu rizika ich ohrozenia nebudem v tomto
prvopiatkovom týždni navštevovať.
Slávnosť prvého sv. prijímania, ktorá mala byť 24. 5. sa odkladá na neskorší
termín. Prerušili sme prípravu Noci kostolov, detského letného tábora a týždňovej
duchovnej obnovy, ktorá mala byť vedená P. Jamesom Mariakumarom, SVD a sestrou
Mary Pereira.
Ďakujem obci Kočín-Lančár i obci Šterusy za pomoc pre farnosť vyhlasovaním
a zverejňovaním informácií i za možnosť uskutočňovať prenosy sv. omší
prostredníctvom internetu vždy v nedeľu o 11.00 hod. na stránke
www.kocinlancar.sk. Za veľkú obetu a pomoc v tejto veci ďakujem pánovi starostovi
Ing. Štefanovi Lányimu, pani kostolníčke Justíne Johanovej a pánovi Matejovi
Slabému. Ďakujem pánovi starostovi Štefanovi Madunickému za pokosenie okolia
kostola v Šterusoch, pánovi kostolníkovi Stanislavovi Kováčovi i všetkým obetavým
ľuďom za práce na kostole v Šterusoch, za opravu schodov, lavičiek a prípravu ďalších
projektov i za nakúpenie sviec pre kostol v Šterusoch.
Ďakujem i za pomoc pri privedení internetu do kostola v Lančári, za upratanie a
dezinfekciu kostolov a vyčistenie ich okolia, za posadenie kvetín pri kostole v Lančári
a za opravu asfaltu pred farou v Lančári.
Ďakujem v tomto neľahkom období i bohuznámym dobrodincom za veľkú pomoc pre
kostoly a farnosť formou darov 100, 100, 50, 40 a 20,- EUR.
Ďakujem za všetku pomoc, za vaše modlitby a obety, ktoré zvlášť v tejto neľahkej
dobe prinášate za svoje rodiny, za chorých a trpiacich, zdravotnícky personál,
zákonitých predstavených i za našu farskú rodinu.
Napriek všetkému, čo teraz prežívame Vám želám a vyprosujem požehnané
prežitie veľkonočného obdobia.
Marek Križan, farár

