A

SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 8. 11. 2021 – DO 15. 11. 2021

32. NEDEĽA – ROK B
Deň
Liturgia
Pondelok Féria
8. 11.
Utorok Výročie posviacky
Lateránskej baz.
9. 11.
Sv. Lev Veľký,
Streda
pápež
10. 11.
Štvrtok Sv. Martin, biskup
11. 11.
Sv. Jozafát

Piatok
12. 11.
Sobota
13. 11.

Sv. Stanislav
Kostka

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00

Za Božiu pomoc pri pôrode

ŠTERUSY 17.00 + Za rodičov Miklášikových a Madunických, sestru,

bratov, švagrinú, švagrov a starých rod. z o. s., č.138

LANČÁR 18.00 + Za Františku a Félixa Poláka a rodičov
ŠTERUSY 17.00 + Za Jána, Annu, Michala a Júliu Borovských a rod.
LANČÁR 18.00 + Za Stanislava Duračku (1. výr.)
ŠTERUSY 17.00 Na úmysel
ZÁKLAD

KOČÍN

18.00 + Za Mariána Nováčika

OČKOVANÍ

Nedeľa
14. 11.

1.

33. nedeľa - B

KOČÍN
8.00 Za farníkov a dobrodincov
ŠTERUSY 9.15 Za Božie požehnanie pre celú rodinu, č. 76
LANČÁR 11.00 Za dar pokoja v rodinách a v spoločnosti

Okres Piešťany bude v týždni podľa covid automatu v bordovej farbe. Čo sa týka bohoslužieb, môžeme ich
sláviť v troch režimoch:
ne/očkovaní, s testom, bez testu, po kovide (ZÁKLAD): 1 osoba na 15m2, zoznam účastníkov
očkovaní, neočkovaní s testom, po kovide (OTP): max. ¼ kapacity kostola, zoznam účastníkov
očkovaní (OČKOVANÍ): bez obmedzenia, zoznam účastníkov

2.

Vzhľadom na situáciu vo farnosti môžeme bohoslužby sláviť v režime ZÁKLAD. V tomto režime môže byť
v kostole 1 osoba na 15 m2. Tým sa možný počet účastníkov bohoslužby výrazne znižuje (Kočín 32, Šterusy 21,
Lančár 6). Prosím, aby sa sv. omše mohla zúčastniť najbližšia rodina, na úmysel ktorej sa slúži omša a osoba
kostolníka. Je potrebné robiť zoznam účastníkov pre potrebu dohľadania účastníkov v prípade vzniku
ochorenia. Sv. prijímanie budem počas sv. omše prinášať aj tým, čo budú stáť vonku.

3.

V sobotu večer bude sv. omša v kostole v Kočíne slávená s platnosťou na nedeľu s účasťou očkovaných.
V tomto režime môžeme počas sv. omše využiť plnú kapacitu miest na sedenie v kostole. Sv. omší
s platnosťou na nedeľu budeme mať vo farnosti spolu 5. Prosím o ohľaduplnosť, aby sa sv. omší mohli
zúčastniť aj iní veriaci. Veriacich, ktorí chcú prijímať do úst chcem požiadať, aby z hygienických dôvodov na
sv. prijímanie chodili na záver.

4.

V nedeľu budem pri kostole v Lančári v čase od 10.30 do 10.50 rozdávať sv. prijímanie.

5.

Na budúcu nedeľu bude pri omšiach zbierka na pokrytie nákladov na energie kostola. Vopred Vám ďakujem.

6.

Počas celého novembra môžeme sa obvyklých podmienok získavať pre duše v očistci plnomocné odpustky.

7.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí v piatok nebude.

8.

V piatok 13. 11. sa začína Trnavská novéna. Viac informácií nájdete na plagáte na výveske.

9.

Ďakujem za upratanie a vyzdobenie kostolov i všetkým, ktorí akokoľvek pomohli farnosti. Ďakujem za streamovanie
nedeľnej sv. omše z Lančára, za očistenie liturgických rúch a za vypratanie sakristie v kostole v Kočíne.

10. Milodary: z krstu Michala 50,- EUR, bohuznáme rodiny na energie 100 a 50,- EUR, bohuznámi 50, 30, 20 a 10,- EUR
Želám Vám požehnané prežitie týždňa.

