A

SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 10. 4. 2021 – DO 16. 5. 2021
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – ROK B

Deň
Liturgia
Pondelok Sv. Ján a Avil y
10. 5.
Utorok Bl. Vasiľ Hopko,
biskup
11. 5.
Féria
Streda
12. 5.
Štvrtok Nanebovstúpenie
Pána
13. 5.
Piatok
14. 5.
Sobota
15. 5.
Nedeľa
16. 5.

Sv. Matej
Sv. Žofia

7. veľkonočná
nedeľa - B

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 + Za Jozefa Vlkoviča (1. výr.)

ŠTERUSY 17.00 + Za Alojza Oricha (4. výr.) a rodičov

KOČÍN
ŠTERUSY
LANČÁR
ŠTERUSY
LANČÁR
KOČÍN

8.00
17.00
18.00
17.00
18.00
8.00

+ Za Máriu Polákovú
+ Za Máriu Ryšavú a rodičov
+ Za Ernesta Madunického, manž. Emíliu a rod. z o. s.
+ Za Štefániu Slabú (25. výr.), manžela a rodičov
+ Za Máriu Mrázikovú a rodinu
Za dar zdravia a za Božiu pomoc

LANČÁR 11.00 Za farníkov a dobrodincov a za dar zdravia a Božiu
pomoc pre všetky matky
Prenos sv. omše cez stránku www.kocinlancar.sk

1.

Od pondelka 19. 4. prišlo k povoleniu slávenia bohoslužieb s účasťou verejnosti za veľmi prísnych podmienok
1 osoba/15 m2 plochy kostola. Vzhľadom na malú rozlohu kostolov v našej farnosti sa bohoslužby bude môcť
zúčastniť malá skupina ľudí. Do kostola sv. Jozefa v Lančári by tak mohlo vojsť 6 ľudí (vrátane priestoru na
chóre), do kostola v Šterusoch 14 ľudí a do kostola v Kočíne 20 ľudí. Prosím o porozumenie, aby sa sv. omší
mohla popri osobách kostolníkov zúčastniť v Šterusoch najmä rodina, na ktorej úmysel sa bude sláviť sv. omša
a v Lančári len najbližšia rodina. Sv. omša v nedeľu bude zatiaľ len jedna o 11.00 prenášaná cez internet
s možnosťou navštíviť kostol a prijať Eucharistiu v Kočíne v čase 8.00 – 8.30, v Šterusoch 9.00 – 9.30
a v Lančári 10.00 – 10.30 hod. Naplniť podmienky, za akých budeme môcť nateraz sláviť sv. omše nie je ľahké,
preto Vás vopred prosím o pochopenie, za čo Vám aj vopred ďakujem. Úprimne Vám ďakujem aj za všetku
obetu a trpezlivosť, s akou ste prijali a prežívali dlhé a neľahké obdobie, kedy ste nemohli čerpať duchovnú
silu zo sviatostí. Verím, že situácia sa bude naďalej zlepšovať a postupne príde k ďalšiemu uvoľňovaniu
opatrení a tak budeme môcť čoskoro prežívať bohoslužby v spoločenstve všetkých.

2.

Dnes máme Deň matiek. Všetkým matkám a ich deťom želám veľa Božieho požehnania.

3.

Prvoprijímajúce deti pozývam na stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 14. 5. v kostole v Kočíne večer o 19.00.

4.

Dary veriacich z našej farnosti na kňazský seminár boli spolu 110,- EUR.

5.

Na budúcu nedeľu je zbierka na podporu katolíckych médií.

6.

Ďakujem Vám za akúkoľvek pomoc, obetu, modlitbu pre farnosť a za upratanie a výzdobu v kostoloch a za výmenu
antény pre internetové pripojenie na kostole v Lančári. Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za ich čas a stretnutie.

7.

Milodary: zo sobáša Jozefa Michaličku a Kristíny Nestešovej 50,- EUR
zo sobáša Patrika Tolloka a Andrey Reškovej 100,- EUR
bohuznáme rodiny 50, 30 a 20,- EUR, bohuznámi 20 a 10,- EUR
bohuznámi na kostol v Šterusoch 50, 2 x 20 a 10,- EUR
bohuznáma rodina na kostol v Lančári 50,- EUR, bohuznáma rodina z Kočína 20,- EUR
Želám Vám pokojné a požehnané prežívanie veľkonočného obdobia.

