SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS

A

OZNAMY OD 11. 4. 2022 – DO 17. 4. 2022

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA - ROK C
Deň
Liturgia
Pondelok Féria
11. 4.

Miesto

Hod. Sväté omše

LANČÁR 18.00 Za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pri pôrode
i pre celú rodinu, č. 20

Utorok
12. 4.
Streda
13. 4.
Štvrtok
14. 4.

Féria

ŠTERUSY 17.00 + Za Jána Janotku, manželku Emíliu a rod. z o. s., 182

Féria

KOČÍN

Zelený štvrtok

ŠTERUSY 18.00 + Za Štefániu Chlebinovú (ned. 100 r.)

Piatok
15. 4.
Sobota
16. 4.
Nedeľa
17. 4.

Veľký piatok

17.00 + Za Františku Kužlíkovú (3. výr.)
a manžela Martina (ned. 103 r.), č. 112

Svätá sobota

Veľkonočná
nedeľa – C

LANČÁR
LANČÁR
ŠTERUSY
ŠTERUSY
LANČÁR
KOČÍN
ŠTERUSY
LANČÁR

18.00
15.00
17.00
19.00
19.30
8.00
9.15
10.30

Na úmysel celebranta
Obrady Veľkého piatku
Obrady Veľkého piatku
Za Božie požehnanie pre obec Šterusy
Na úmysel celebranta
Za Božie požehnanie pre obec Kočín-Lančár
Za farníkov a dobrodincov
Na úmysel celebranta

UPRATOVANIE KOSTOLA V ŠTERUSOCH: č.d. 111-140, 182,201,202
1.

Začíname Veľký týždeň. Vďaka obetavej pomoci pátrov Jezuitov z Piešťan budeme sviatky sláviť vo
filiálnom kostole sv. Márie Magdalény v Šterusoch a aj vo farskom kostole sv. Michala archanjela.

2.

V Lančári budú okrem pondelka všetky sv. omše a obrady v kostole sv. Michala archanjela. V pondelok bude
sv. omša v dolnom kostole sv. Jozefa.

3.

Za obvyklých podmienok môžeme získavať plnomocné odpustky pri adorácii na Zelený štvrtok, pri uctení si
kríža na Veľký piatok a pri obnove krstných sľubov na Svätú sobotu.

4.

Na Veľký piatok bude krížová cesta v Lančári z dolného do horného kostola začínať o 12.00 hod. a v Šterusoch
hodinu pred obradmi o 16.00 hod. Tento deň má osobitnú pôstnu disciplínu

5.

Poklona v božom hrobe bude možná v piatok krátko po ukončení obradov a v sobotu sa začne v kostole v
Šterusoch od 8.00 a vo farskom kostole od 9.00 hod.

6.

Všetkých, ktorí sú ochotní zapojiť sa do slávení obradov (čítania, prosby, miništrovanie, pomoc pri procesii, ...)
prosím, aby sa prihlásili v sakristii kostola. O pomoc pri miništrovaní prosím súčasných i bývalých
miništrantov. Nácvik bude v sakristii začínať hodinu pred obradom a po obrade si prejdeme nasledujúci deň.
V kostole bude na stolíku zoznam, kde sa budete môcť prihlásiť na adoráciu a stráženie božieho hrobu.
Veriacich, ktorí sa chcú vo štvrtok zapojiť do obradu umývania nôh prosím, aby sa v tento deň posadili na prvú
lavičku.

7.

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na pokrytie nákladov na energie kostola.

8.

Výška zbierky na pomoc pre prenasledovaných kresťanov a utečencov z minulej nedele bude zverejnená
v oznamoch o týždeň.

9.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí v piatok nebude.

10. Ďakujem za upratanie, prípravu a vyzdobenie kostolov. Ďakujem za nácvik piesní prvoprijímajúcich detí. Ďakujem
všetkým, ktorí obetavo pripravujú kostoly a farnosť na sviatky. Ďakujem i všetkým, ktorí obetavo nacvičujú piesne na
obrady a prednes pašií. Ďakujem i všetkým, ktorí sa obetavo zapojili do slávenia dnešnej slávnosti.
11. Milodary: bohuznámi a bohuznáme rodiny 50, 30, 20 a 10,- EUR
Želám Vám pokojné a požehnané prežitie veľkonočných sviatkov.

