SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS

A

OZNAMY OD 24. 1. 2022 – DO 30. 1. 2022

3. NEDEĽA - NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA – ROK C
Deň
Liturgia
Miesto
Hod. Sväté omše
Pondelok Sv. František
KOČÍN
17.00 + Za Justínu Brezovskú, manžela Vincenta a za Filipa
Saleský, biskup
24. 1.
Utorok Obrátenie apoštola
Pavla
25. 1.
Sv. Timotej
Streda
a Títus, biskupi
26. 1.
Štvrtok Sv. Angela Merici ŠTERUSY 17.00 + Za Alojza Oricha a rodičov, brata, švagrov, nevesty,
za rodičov Angelu a Františka Doktora a st. rod., č. 86
27. 1.
Piatok
28. 1.
Sobota
29. 1.
Nedeľa
30. 1.

Sv. Tomáš
Akvinský, kňaz
Féria

4. nedeľa – C

LANČÁR
ŠTERUSY
LANČÁR
KOČÍN

18.00
17.00
18.00
18.00

+ Za Magdalénu Križanovú a rodičov
+ Za Emíliu Janotkovú, manžela Jána a rodičov, č.182
+ Za Jozefa Kičinu (1. výr.), za rodičov a starých rod.
Poďakovanie Pánu Bohu pri oslave životného jubilea a
za dar zdravia a požehnania do ďalších rokov, č. 48

KOČÍN
8.00 Za farníkov a dobrodincov
ŠTERUSY 9.15 Poďakovanie Pánu Bohu pri oslave životného jubilea
LANČÁR

50 rokov a prosba o Božie požehnanie do ďalších
rokov i pre celú rodinu, č. 76
11.00 Poďakovanie Pánu Bohu za dožité roky a za Božie
požehnanie pre celú rodinu, 21 (www.kocinlancar.sk)

1.

Od stredy 12. 1. prišlo k malému uvoľneniu v obmedzeniach účasti na sv. omšiach v možnosti využívať až
polovičnú kapacitu kostola. Režim OP zostáva i naďalej.

2.

Zbierka pri dnešných sv. omšiach je zbierkou na podporu katolíckeho školstva v našej arcidiecéze.

3.

Ďakujem Vám za dary zbierky z minulého týždňa na pokrytie nákladov na energie kostola.

4.

V Šterusoch a v Lančári si môžete nahlasovať úmysly sv. omší.

5.

V nedeľu i počas týždňa budem rozdávať sv. prijímanie počas omší aj pred kostolom. Sv. omša v nedeľu
o 11.00 hod. bude streamovaná cez stránku www.kocinlancar.sk.

6.

Individuálna pastoračná starostlivosť je naďalej možná a to aj pre nezaočkovaných, t. j. v režime ZÁKLAD. Je
možné vyspovedať sa pred sv. omšami a prijať sviatosť Eucharistie.

7.

Pokračovať v stretnutiach prvoprijímajúcich detí zamýšľam až po odznení vlny omikronu.

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 za upratanie a vyzdobenie kostolov i všetkým, ktorí akokoľvek pomohli farnosti. Ďakujem za streamovanie
sv. omší a prinášanie sv. prijímania, za odomykanie a prípravu kostolov na sv. omše, za odhrnutie snehu z okolia
kostolov a fary. Ďakujem PVOD Kočín za dar kalendárov pre farnosť.

10. Milodary: bohuznámi manželia 100,- EUR a bohuznáme rodiny 50 a 20,- EUR
bohuznáme rodiny na energie 100 a 50,- EUR
bohuznáma rodina na kostol v Kočíne 50,- EUR
Želám Vám pokojný a požehnaný týždeň.

