SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 26. 10. 2020 – DO 1. 11. 2020
30. NEDEĽA – ROK A

Deň
Liturgia
Pondelok Féria
26. 10.
Utorok
27. 10.
Streda
28. 10.
Štvrtok
29. 10.

Sv. Sabína

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 Poďakovanie Pánu Bohu pri oslave životného jubilea
a za ochranu Panny Márie, č. 76

ŠTERUSY 17.00 Za zdravie, pokoj a Božie požehnanie, dary Ducha
Svätého a pomoc Matky ustavičnej pomoci, č. 94

Sv. Šimona
a Júdu, apoštoli

LANČÁR 18.00 + Za Františku a Jozefa Janecha a súrodencov z o. s.84

Féria

LANČÁR 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu, č. 30

Piatok
30. 10.

Sv. Marcel

ŠTERUSY 17.00 + Za Apolóniu Hornákovú (20. výr.), manžela Jozefa,

Sobota
31. 10.
Nedeľa
1. 11.

Féria

syna, nevestu a starých rodičov

KOČÍN

8.00 + Za rodinu Reškovú, Dedinskú a rod. z o. s., č. 8

Vš etk ý ch sv ä t ý ch

LANČÁR 11.00 Za farníkov a dobrodincov

1.

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a
pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (zrejme i na dlhšie), je pozastavené
verejné slávenie bohoslužieb vrátane krstov a sobášov. Vydaním tohto rozhodnutia sa nateraz sťažuje aj
možnosť pristúpiť ku sv. spovedi a Eucharistii. Výnimku z obmedzenia má len pohreb blízkej osoby.

2.

Vzhľadom na očakávané pokračovanie obmedzení chcem postupne slúžiť sv. omše na Vaše úmysly.

3.

Na budúcu nedeľu vzhľadom na obmedzenia nebude možnosť dopoludnia pristúpiť ku sv. prijímaniu.
Z rovnakého dôvodu sa neuskutoční ani popoludňajšia dušičková pobožnosť na cintoríne.

4.

Možnosť získavania duchovných dobier – odpustkov pre duše zosnulých je predĺžená na celý mesiac
november.

5.

V prípade potreby pomoci a služby kňaza ma môžete kontaktovať na čísle: 0903 849 065.

6.

Povzbudzujem nás, aby sme neochabli vo viere, v nádeji a v modlitbe. Boh nám i v tejto situácii nie je
vzdialený a ani nedostupný. Jeho blízkosť a milosť nemôže nič obmedziť.

7.

Vaše dary na podporu misií boli 180,- EUR.

8.

Číslo účtu farnosti Lančár: SK73 0900 0000 0000 4827 3358 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

9.

Ďakujem Vám za akúkoľvek pomoc, obetu a modlitbu pre farnosť. Ďakujem za pomoc pri prenášaní nedeľnej
omše cez internet.

10. Milodary: z krstu Kristiána Daniša 20,- EUR, z krstu p. Miloša M. 50,- EUR
bohuznáma rodina na misie 10,- EUR, bohuznámi na energie a potreby farnosti 20 a 10,- EUR
Želám požehnané prežívanie tohto neľahkého obdobia.

