SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS

A

OZNAMY OD 22. 11. 2021 – DO 28. 11. 2021

34. NEDEĽA KRISTA KRÁĽA – ROK B
Deň
Režim
Pondelok Režim OTP
22. 11.
Utorok Režim OTP
Režim OTP
23. 11.
Streda
24. 11.
Štvrtok
25. 11.
Piatok
26. 11.
Sobota
27. 11.
Nedeľa
28. 11.

1.

Režim OTP
Režim OTP
Režim OP
Režim OP

1. adventná
nedeľa - C

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 + Za Petronelu a Jána Hrušku, rod. a st. rod., č. 54

ŠTERUSY 14.00 Pohrebné obrady: + Za Máriu Ilavskú
LANČÁR 18.00 + Za Máriu a Vendelína Hipíka a rod. z o. s., č. 77

ŠTERUSY
LANČÁR
ŠTERUSY
KOČÍN
KOČÍN
ŠTERUSY
LANČÁR
LANČÁR

17.00 + Za Katarínu Vatrtovú a manžela Jozefa
18.00 + Za Augustína Šteruského, dcéru Janku a st. rodičov
17.00 Na úmysly všetkých farníkov
18.00 + Za Štefániu a Karola Doktora, rod. a st. rod., č. 95
8.00 – 8.30

rozdávanie sv. prijímania

9.00 – 9.30

rozdávanie sv. prijímania

10.00 – 10.30 rozdávanie sv. prijímania

11.00 Za farníkov a dobrodincov (www.kocinlancar.sk)

Od pondelku 22. 11. platia nové sprísnené pravidlá, ktorými vláda upravila covid automat. Čo sa týka
bohoslužieb, môžeme ich sláviť už iba v dvoch režimoch, režim ZÁKLAD (neočkovaní, bez testu) bol zrušený:
-

očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia (OTP): max. 6 účastníkov, zoznam účastníkov

-

očkovaní a po prekonaní (OP): max. 50 účastníkov, zoznam účastníkov

2.

Vzhľadom na situáciu budeme vo farnosti okrem soboty bohoslužby sláviť v režime OTP. V tomto režime
môže byť v kostole najviac 6 osôb. Prosím, aby sa sv. omše zúčastnila len najbližšia rodina, na úmysel ktorej sa
slúži omša a osoba kostolníka. Je potrebné robiť zoznam účastníkov pre potrebu dohľadania kontaktov
v prípade vzniku ochorenia. Sv. prijímanie budem počas sv. omše prinášať aj tým, čo budú stáť vonku.

3.

V sobotu večer budú sv. omše slávená s platnosťou na nedeľu s účasťou očkovaných a po prekonaní (do 180
dní od prekonania ochorenia) ochorenia. V tomto režime môže byť za prísnych protiepidemických podmienok
v kostole max. 50 osôb. Veriacich, ktorí chcú prijímať do úst chcem požiadať, aby z hygienických dôvodov na
sv. prijímanie chodili na záver.

4.

Obrady (KRST, SOBÁŠ, POHREB): -OTP, ZÁKLAD max. 6 účastníkov s výnimkou pohrebov (na pohrebnej
omši môže byť v režime OTP max. 6 účastníkov), zoznam
-OP max. 50 účastníkov, zoznam

5.

V nedeľu budem rozdávať sv. prijímanie. Omša o 11.00 bude prenášaná cez internet: www.kocinlancar.sk

6.

Ďakujem Vám za dary zbierky na pokrytie nákladov na energie kostola.

7.

Do konca mesiaca môžeme sa obvyklých podmienok získavať pre duše v očistci plnomocné odpustky

8.

Na budúcu nedeľu začína adventné obdobie. Počas sv. omší a počas podávania sv. prijímania v nedeľu Vám
rád požehnám adventné vence.

9.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

10. Ďakujem za upratanie a vyzdobenie kostolov i všetkým, ktorí akokoľvek pomohli farnosti. Ďakujem za streamovanie
nedeľnej sv. omše, prinášanie sv. prijímania a očistenie Lurdskej jaskyne v Lančári.
11. Milodary: bohuznámi 100, 70, 50, 20 a 10,- EUR, z krstu Lea Bernáta 100,- EUR
Želám Vám pokojné a požehnané prežitie týždňa.

