SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS

A

OZNAMY OD 21. 3. 2022 – DO 27. 3. 2022

3. PÔSTNA NEDEĽA - ROK C
Deň
Liturgia
Pondelok Féria
21. 3.
Utorok Féria
22. 3.
Féria
Streda
23. 3.
Štvrtok Sv. Oscar Romero
24. 3.
Piatok
25. 3.

Sobota
26. 3.
Nedeľa
27. 3.

Zvestovanie Pána

Féria

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 + Za Jozefa Hrušku, manželku Máriu a rod. z o. s., 93

ŠTERUSY 17.00 + Za Štefániu a Jána Belana

a rodičov a starých rodičov z oboch strán, č. 97

LANČÁR 18.00 + Za Helenu Nováčikovú (1. výr.) a za dar zdravia
pre manžela Michala

KOČÍN

8.00 Za národy Ruskej federácie a Ukrajiny a na úmysel
pápeža Františka

ŠTERUSY 17.00 + Za Rudolfa Klieštika (1. výr.)
LANČÁR 18.00 + Za manžela Jozefa Kopáča (1. výr.) a za matku
KOČÍN
8.00 + Za Annu Kunicovú
a priateľov Annu a Jozefa Matulu, č. 13

4. pôstna nedeľa KOČÍN
8.00 Za obnovenie pokoja na Ukrajine
–C
ŠTERUSY 9.15 Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, č. 30
LANČÁR 11.00 Za farníkov a dobrodincov
UPRATOVANIE KOSTOLA: od č.d. 51 - 68
1.

Dnes si pri sv. omši v Lančári o 11.00 hod. uctíme patróna dolného kostola sv. Jozefa.

2.

Od 1. pôstnej nedele bol biskupmi zrušený dišpenz od účasti na nedeľných sv. omšiach.

3.

V našej farnosti sa spoločne modlievame krížové cesty v kostoloch v Šterusoch a v Lančári v piatok a v nedeľu
pred sv. omšou a v kostole v Kočíne v nedeľu popoludní o 14. 30 hod.

4.

V piatok 25. 3. o 17.00 hod. pápež František v Bazilike sv. Petra v Ríme zverí Rusko a Ukrajinu
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pripojme sa k tomuto duchovnému počinu modlitbou, pôstom
i osobným zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré bude v závere všetkých sv. omší v našej
farnosti v piatok na sviatok Zvestovania Pána. Prijmime v tomto týždni i pozvanie k osobnej, ako aj spoločnej
modlitbe sv. ruženca, ktorú sa v našej farnosti modlíme pred sv. omšami. Pre osobnú modlitbu a poklonu bude
v tento deň otvorený kostol v Kočíne po omši do 12.00 a kostoly v Šterusoch a v Lančári od 15.00 do omše.

5.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok 25. 3. na fare v Lančári o 18.45 hod.

6.

Počas budúceho víkendu sa mení čas zo zimného na letný.

7.

Ďakujem Vám za dary minulotýždňovej zbierky na pokrytie náklady na energie kostola.

8.

Slovenská katolícka charita vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine. Prispieť je možné
online na https://charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prevodom na číslo účtu verejnej zbierky Človek v núdzi SK93
1100 0000 0029 4546 3097 VS 380. Výnos zo zbierky bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu,
ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb, v spolupráci s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk.

9.

Slovenská katolícka charita v spolupráci s Maltézskou pomoc Slovensko žiada všetkých, ktorí majú možnosť
poskytnúť ubytovanie utekajúcim utečencom pred vojnou, aby sa prihlásili na stránke
www.tkkbs.sk/registraciaubytovania Registrácie bude centrálne spracovávať a pomoc koordinovať sekretariát Slovenskej
katolíckej charity (SKCH) v spolupráci s Maltézskou pomocou Slovensko. Ich pracovníci vás budú kontaktovať.

10. Ďakujem za upratanie, prípravu a vyzdobenie kostolov.
11. Milodary: bohuznáma na kostol v Kočíne 100,- EUR, bohuznáma rodina 20,- EUR
z krstu Alana Žáka 30,- EUR, z krstu p. Michala 100,- EUR, bohuznáma rodina na kostol v Šterusoch 50,- EUR

