A

SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 18. 10. 2021 – DO 24. 10. 2021

29. NEDEĽA – ROK B
Deň
Liturgia
Pondelok Sv. Lukáš,
evanj elista
18. 10.
Utorok Sv. Pavol z Kríža,
kňaz
19. 10.
Sv. Vendelín
Streda
20. 10.
Štvrtok Sv. Uršuľa
21. 10.
Piatok
22. 10.
Sobota
23. 10.
Nedeľa
24. 10.

1.

Sv. Ján Pavol II.,
pápež
Sv. Ján
Kapistránsky,
kňaz

30. nedeľa - B

Miesto

Hod. Sväté omše

ŠTERUSY
KOČÍN
ŠTERUSY
LANČÁR

15.00
17.00
17.00
18.00

Pohrebná sv. omša: + Za Katarínu Vatrtovú
+ Za duše v očistci
+ Za Štefániu a Jozefa Slabého, rod z os, syna Rudolfa
+ Za Mariána Kohutoviča

ŠTERUSY 17.00 + Za Emíliu Jankovičovú
LANČÁR 18.00 + Za Annu a Jána Jankoviča, syna Ernesta a zaťa, č. 50
KOČÍN
18.00 Za farníkov a dobrodincov
OČKOVANÍ

KOČÍN
8.00 Za zdravie a Božiu pomoc, č. 12
ŠTERUSY 9.15 Poďakovanie Pánu Bohu a za Božie požehnanie, č.142
LANČÁR 11.00 Za zdravie a Božie požehnanie, č. 10

Od pondelka 11. 10. okres Piešťany prešiel podľa covid automatu do tzv. červenej farby. 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: bez obmedzenia, zoznam účastníkov

2.

Vzhľadom na situáciu vo farnosti môžeme bohoslužby sláviť v tzv. 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. Je však potrebné byť
opatrnými, nakoľko aj v tomto režime môže prísť k rozšíreniu nákazy.

4.

Na budúcu nedeľu bude sv. omša v Lančári o 11.00 hod. prenášaná cez internet: www.kocinlancar.sk.

5.

V interiéri je povinný respirátor a v exteriéri rúško do vzdialenosti 2 m od inej osoby.

6.

Pre vytvorenie zoznamu účastníkov bohoslužieb budeme mať v našej farnosti pri vstupe do kostola malú
schránku, do ktorej môžete vhadzovať lístky, na ktoré si doma napíšete kontaktný údaj (napr. číslo telefónu,
adresu, meno a priezvisko je osobný údaj).

7.

Dnes máme misijnú nedeľu. Zbierky zo sv. omší sú určené na podporu misijných diel v Keni.

8.

Dnes Vás pozývam na spoločnú modlitbu sv. ruženca v kostole v Šterusoch o 14.30 hod.

9.

V pondelok sa môžeme pripojiť k iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec modlitbou s deťmi v rodine.

10. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok 22. 10. na fare v Lančári o 18.45 hod.
11. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na pokrytie nákladov na energie kostola.
12. Ďakujem za upratanie a vyzdobenie kostolov. Ďakujem pánovi Benediktovi Reškovi za obnovu múra pri fare. Ďakujem
aj obci Kočín-Lančár za pomoc pri projektoch i všetkým, ktorí akokoľvek spôsobom pomohli farnosti.
13. Milodary: z krstu Timejky Táborskej 100, bohuznáme rodiny 100, 50, 30 a 20 , z krstu Alžbetky Rašmanovej 60 EUR

