A

SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 1. 8. 2022 – DO 7. 8. 2022

18. NEDEĽA - ROK C
Deň
Liturgia
Pondelok Sv. Alfonz Mária
de Liguori
1. 8.
Utorok Porciunkula
2. 8.
Féria
Streda
3. 8.
Štvrtok Sv. Ján Mária
Vianney, kňaz
4. 8.
Piatok
5. 8.

Výr. posvätenia
hlavnej mariánskej
baziliky

Sobota
6. 8.
Nedeľa
7. 8.

Premenenie Pána

19. nedeľa – C

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 Za Božiu pomoc

ŠTERUSY 17.00 + Za rodinu Žažovú, Borovskú, sestru Emíliu

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

LANČÁR 18.00 Za nové duchovné povolania
ŠTERUSY 17.00 + Za Františku Havrlentovú, manžela Emila
LANČÁR
KOČÍN

a ostatnú rodinu Havrlentovú
+
18.00 Za Máriu a Ernesta Holoviča a rodičov z oboch strán
8.00 + Za Lukáša Hrušku, manželky, dcéru, zaťa, synov,
nevesty a starých rodičov

KOČÍN
8.00 Za farníkov a dobrodincov
ŠTERUSY 9.15 Za zdravie a Božie požehnanie
LANČÁR 11.00 (Farský kostol sv. Michala archanjela) Za Božie

požehnanie pre obec Kočín-Lančár a farnosť Lančár,
za Božie požehnanie pre organizátorov a návštevníkov
akcie Výtvarný Lančár, za vystavujúcich
a účinkujúcich a za zosnulých umelcov Jozefa
Slabého, Rudolfa Meluša a Júliusa Oravského

Čistenie kostola od č. 90 – 110, 177,178
1.

Starších a chorých veriacich by som chcel navštevovať v Lančári v pondelok, v Kočíne v utorok a v Šterusoch
v piatok.

2.

V utorok 2. 8. môžeme pri návšteve farských a františkánskych chrámov získavať plnomocné odpustky, tzv.
porciunkulové odpustky. Z tohto dôvodu bude v utorok 2. 8. otvorený náš farský kostol sv. Michala archanjela
pre osobnú modlitbu a poklonu v čase od 18.00 do 20.00 hod.

3.

Stretnutie birmovancov z Lančára a z Kočína bude mimoriadne vo štvrtok 4. 8. o 19.00 hod. na fare.

4.

Adorácie: v Lančári v utorok večer vo farskom kostole a vo štvrtok po sv. omši v dolnom kostole, v Šterusoch
v piatok hodinu pred sv. omšou a v Kočíne v sobotu po rannej sv. omši.

5.

V dňoch 5. – 7. 8. sa uskutoční kultúrna akcia Výtvarný Lančár. V rámci konania tejto akcie si pripomenieme
760. výročie prvej písomnej zmienky o Lančári a 690. výročie prvej písomnej zmienky o našej farnosti. Viac
informácií nájdete na plagáte na výveske.

6.

Sv. omša v nedeľu 7. 8. v Lančári bude slávená vo farskom kostole sv. Michala archanjela. Začne sa o 11.00 hod

7.

Hodová slávnosť v Kočíne bude na ďalšiu nedeľu 14. 8. 2022.

8.

OZ Gorazdík z Vrbového organizuje v dňoch 14. - 20. 8. 2022 detský letný tábor na chate Homôlka
v Strážovských vrchoch. Cena pobytu je 130,- EUR na dieťa. Viac informácií nájdete na plagáte na výveske.

9.

Ďakujem za upratanie a vyzdobenie kostolov, i za všetko, čo ste urobili a obetovali pre farnosť. Ďakujem všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom zabezpečovali prípravu a pekný priebeh hodovej slávnosti v Šterusoch. Ďakujem obci KočínLančár, občianskemu združeniu LančART i všetkým zaangažovaným ľuďom za prípravu spomienky 690. výročia prvej
písomnej zmienky o našej farnosti.

10. Milodary: zo spovedania starších a chorých na kostol v Šterusoch 20,- EUR
Želám Vám pokojné a požehnané prežitie leta a prázdnin.

