SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS

A

OZNAMY OD 28. 2. 2022 – DO 6. 3. 2022

8. NEDEĽA - ROK C
Deň
Liturgia
Pondelok Sv. Roman, opát
28. 2.
Utorok Sv. Albín, biskup
1. 3.
Popolcová streda
Streda
2. 3.

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 + Za Jozefa Žitníka, rodičov z o. s. a sestru Jarku, č.71

ŠTERUSY 17.00 + Za Štefániu a Jozefa Madunického, vnuka Ľuboša,
zaťa Jaroslava a rodičov z oboch strán, č. 30

KOČÍN
8.00 + Za rodinu Orichovú, č. 27
ŠTERUSY 17.00 Za ukončenie konfliktu na Ukrajine
LANČÁR 18.00 + Za Ľubomíra Vrbu (7. výr.), rodičov Stanislava
(7. výr.) a Štefániu, starých rodičov z oboch strán
a za Františka Kováča (ned. 80 rokov)
18.00 Za Božie požehnanie pre Máriu

Štvrtok
3. 3.

Féria

LANČÁR

Piatok
4. 3.
Sobota
5. 3.
Nedeľa
6. 3.

Féria

ŠTERUSY 17.00 + Za rod. Ondrejkových a Urbánkových a súrod., 177
LANČÁR 18.00 Poďakovanie Pánu Bohu a za jeho pomoc a zdravie
KOČÍN
18.00 + Za Mgr. Máriu Madunickú (1. výr., ned. 29 rokov)

Féria

1. pôstna nedeľa KOČÍN
8.00 Za farníkov a dobrodincov
–C
ŠTERUSY 9.15 Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu
LANČÁR

Kováčovú, č. 136
11.00 Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii

1.

Od 26. 2. sú bohoslužby sú v režime ZÁKLAD a môžeme využívať polovičnú kapacitu kostolov.

2.

Začína sa pôstne obdobie. Pri sv. omšiach na Popolcovú stredu bude obrad značenia popolom.

3.

Streda bola vzhľadom na aktuálnu situáciu vyhlásená pápežom Františkom za Medzinárodný deň pôstu
a modlitieb za pokoj a mier. Biskupi nás vyzývajú, aby aj piatky boli dňami pôstu a modlitieb za mier.

4.

Adorácie budú v Lančári vo štvrtok po sv. omši, v Šterusoch v piatok hodinu pred sv. omšou a v Kočíne
v sobotu po sv. omši. Pri týchto adoráciách chceme osobitne prosiť o pokoj a mier vo svete.

5.

V prípade potreby vyspovedania vášho staršieho blízkeho pred prvým piatkom mi môžete dať vedieť pri sv.
omšiach, alebo zavolať na číslo 0903 849 065. Som ochotný prísť vyslúžiť sviatosti aj chorým na koronavírus.

6.

Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti bola po stretnutí s rodičmi stanovená na nedeľu 15. mája 2022.
Najbližšie stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok 11. 3. na fare v Lančári o 18.45 hod.

7.

Slovenská katolícka charita vyhlasuje celoslovenskú zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine. Prispieť je možné
online na https://charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prevodom na číslo účtu verejnej zbierky Človek v núdzi SK93
1100 0000 0029 4546 3097 VS 380. Výnos zo zbierky bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu,
ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb, v spolupráci s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk.

8.

Slovenská katolícka charita v spolupráci s Maltézskou pomoc Slovensko žiada všetkých, ktorí majú možnosť
poskytnúť ubytovanie utekajúcim utečencom pred vojnou, aby sa prihlásili na stránke
www.tkkbs.sk/registraciaubytovania Registrácie bude centrálne spracovávať a pomoc koordinovať sekretariát Slovenskej
katolíckej charity (SKCH) v spolupráci s Maltézskou pomocou Slovensko. Ich pracovníci vás budú kontaktovať.

9.

Ďakujem za upratanie a vyzdobenie kostolov. Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za ich čas a spoločné stretnutie.
Ďakujem všetkým, ktorí pracovali na prevezení kríža pri kaplnke na cintoríne v Kočíne do dielne, kde prebehne jeho
obnova. Ďakujem všetkým, ktorí pracovali na vyhotovení a osadení nového zábradlia pri kostole v Šterusoch.

10. Milodary: bohuznámi a bohuznáme rodiny 100, 50, 30 a 20,- EUR
Želám požehnané prázdniny a pokojný týždeň.

