SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS

A

OZNAMY OD 4. 4. 2022 – DO 10. 4. 2022

5. PÔSTNA NEDEĽA - ROK C
Deň
Liturgia
Pondelok Féria
4. 4.

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 + Za Štefániu a Jozefa Slabého a starých rodičov
z oboch strán a za brata Rudolfa, č. 54

Utorok
5. 4.

Féria

Streda
6. 4.

Féria

Štvrtok
7. 4.

Féria

LANČÁR

Piatok
8. 4.
Sobota
9. 4.
Nedeľa
10. 4.

Féria

ŠTERUSY 8.00

ŠTERUSY 8.00 + Za rodičov Dobrodenkových, st. rod. z o. s., za brata
LANČÁR

Jozefa, švagrinú Boženu, švagra Jozefa, za Vladimíra,
synovcov Andreja a Lukáša a rodinu Bartošovú, č. 78
8.00 + Za Miroslava, Cecíliu, Máriu a Jitku, č. 30
SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ 16.30 – 18.00 hod.
KOSTOLY ŠTERUSY, KOČÍN A LANČÁR

KOČÍN
Kvetná nedeľa
–C

8.00 + Za Máriu a Štefana Miklášika a rodičov, č. 21
Na úmysel

8.00 + Za Margitu a Karola Matejoviča a rod. z o. s., č. 29

KOČÍN
8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, č. 59
ŠTERUSY 9.30 + Za Emíliu Kováčovú (9. výr.) a rodičov
LANČÁR

a za Emila Kováča a rodičov z oboch strán, č. 76
11.00 Za farníkov a dobrodincov

UPRATOVANIE KOSTOLA V ŠTERUSOCH: č.d. 90-110,177,178
1.

Zbierka pri dnešných sv. omšiach je zbierkou na pomoc pre prenasledovaných kresťanov a utečencov.

2.

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.

3.

Počas budúceho týždňa budú prebiehať spoločné sv. spovede vo farnostiach. Spoločná sv. spoveď v našej
farnosti bude v stredu 6. 4. 2022 súbežne vo všetkých kostoloch od 16.30 do 18.00 hod. Chcem Vás povzbudiť,
aby ste pre duchovnú prípravu na sviatky využili túto možnosť, keďže v nasledujúcom týždni budem spovedať
už len prvé tri dni.

4.

V utorok bude spoločná spoveď v Nižnej a v Dolnom Lopašove, vo štvrtok v Ostrove a v Krakovanoch, v piatok
v Chtelnici a v sobotu vo Vrbovom.

5.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok 8. 4. na fare v Lančári o 19.00 hod.

6.

Všetkých ochotných ľudí chcem požiadať o pomoc pri uprataní farského kostola sv. Michala archanjela, ktoré
sa uskutoční na budúcu sobotu.

7.

Na budúcu nedeľu máme Kvetnú nedeľu. Budeme sláviť obrady Kvetnej nedele, keď bude požehnanie
ratolestí a spev pašií. Z dôvodu dlhšieho slávenia obradov bude v Šterusoch začínať sv. omša trochu neskôr.
Sv. omša v Lančári o 11.00 hod. bude slávená vo farskom kostole sv. Michala archanjela nad Lančárom.

8.

Veľkonočné obrady budeme v tomto roku vďaka pomoci pátrov jezuitov z Piešťan sláviť v kostole sv. Márie
Magdalény v Šterusoch a aj vo farskom kostole sv. Michala archanjela.

9.

Ďakujem za upratanie, prípravu a vyzdobenie kostolov. Ďakujem za všetky práce spojené s rekonštrukciou plotu a múra
pred kostolom v Šterusoch. Ďakujem za zabetónovanie základne pod kríž pri kaplnke v Kočíne i za kontrolu a všetky
práce spojené s opravou zvonov na kostole v Šterusoch a na dolnom kostole v Lančári.

10. Milodary: bohuznáma rod. na kostol v Kočíne 50,- EUR, bohuznámi na kostol v Šterusoch 150 a 50,- EUR,
bohuznáma rodina na kostol v Lančári 50,- EUR, bohuznámi 30 a 20,- EUR, zo spovedania chorých 20 a 15,- EUR
Želám Vám požehnaný a pokojný týždeň.

