SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 1. 3. 2021 – DO 7. 3. 2021
2. PÔSTNA NEDEĽA – ROK B

Deň
Liturgia
Pondelok Sv. Albín
1. 3.
Utorok Sv. Anežka
eská
2. 3.
Féria
Streda
3. 3.
Štvrtok Féria
4. 3.

Č

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

18.00 + Za Alžbetu Hanuliakovú

ŠTERUSY 8.00 + Za Štefana Brezulu, manželku Agátu a syna Michala
LANČÁR

8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre r. Ďurišovú a Královú

LANČÁR 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pri oslave narodenín
ŠTERUSY 18.00 + Za rodičov Pavla a Máriu, brata Pavla, sestru Martu

Piatok
5. 3.

Féria

Sobota
6. 3.
Nedeľa
7. 3.

Féria

KOČÍN

3 . pô st na n ed eľa -

LANČÁR 11.00 Za farníkov a dobrodincov

a starých rodičov z oboch strán

18.00 Poďakovanie Pánu Bohu a za dar zdravia a požehnania

Prenos sv. omše cez stránku www.kocinlancar.sk

B

1.

Pravidlá a stupne obmedzení v platnosťou od 9. 2. modifikuje Covid automat. V prípade zlepšovania situácie
umožňuje pomalé pootvorenie chrámov pre konanie bohoslužieb. V súčasnosti sme v zlej epidemickej situácii,
v tzv. čiernej farbe, teda momentálne nemôžu byť konané bohoslužby s účasťou verejnosti.

2.

Slávenia krstov a sobášov sa môže zúčastniť najviac 6 osôb. Možné sú aj pohrebné obrady s účasťou viacerých
pozostalých a smútiacich so zachovávaním prísnych hygienických opatrení.

3.

Naďalej budem súkromne slúžiť sv. omše na Vaše úmysly, ku ktorým sa môžete duchovne pripojiť.

4.

Chorých a starších farníkov z dôvodu ich ochrany v tomto prvopiatkovom týždni nebudem spoločne
navštevovať. Som ochotný v prípade potreby duchovnej služby individuálne poslúžiť (aj chorým na covid 19).

5.

Vo štvrtok, v piatok a v sobotu sa budem hodinu pred sv. omšou prechádzať pred daným kostolom ochotný
duchovne poslúžiť veriacim.

6.

V prípade služby a pomoci kňaza i v prípade pomoci s nákupom môžete volať na číslo: 0903 849 065.

7.

Počas 1. pôstnej nedele sa koná pri sv. omšiach tradičná zbierka na katolícku charitu. Pre pretrvávajúce obmedzenia
a nemožnosť uskutočniť túto zbierku v kostoloch, môžeme na katolícku charitu prispieť finančným príspevkom na účet
IBAN SK71 7500 0000 0040 0829 7855 (ČSOB, a. s.) VS 022021.

8.

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť Lančár, môžete tak urobiť na číslo účtu: SK73 0900 0000 0000 4827 3358
(SLSP). Za Vašu pomoc Vám veľmi ďakujem.

9.

Ďakujem Vám za akúkoľvek pomoc, obetu a modlitbu pre farnosť. Ďakujem za službu streamovania nedeľnej omše.

10. Milodary: bohuznáme rodiny 25, 20 a 10,- EUR, bohuznáma rodina na kostol v Šterusoch 20,- EUR
bohuznáma rodina na kostoly v Lančári 320,- EUR
bohuznáma na kostol v Šterusoch 100,- EUR a na farnosť 100,- EUR
bohuznámi manželia na charitu 25 ,- EUR,
z krstu Jakubka Krihu 70,- EUR, z krstu Riška Hadvigu 100,- EUR
z pohrebu Jozefa Kopáča 100,- EUR
Želám Vám pokojné prežitie nového týždňa a požehnané prežívanie pôstneho obdobia.

