SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS

A

OZNAMY OD 24. 4. 2021 – DO 30. 5. 2021
NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO – ROK B

Deň
Liturgia
Pondelok Panna Mária,
mat ka Cir kvi
24. 5.
Utorok Féria
25. 5.
Sv. Filip Neri,
Streda
kňaz
26. 5.
Štvrtok Ježiš Kristus,
naj vyšší a večný
27. 5.
kňaz

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii

ŠTERUSY 17.00 + Za brata Jána, č. 44

ŠTERUSY 17.00 Za zdravie a Božiu pomoc
LANČÁR 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, č. 18
LANČÁR 8.00 + Za Angelu Doktorovú, manž. Františka a rod. z o. s.

Piatok
28. 5.

Féria

Sobota
29. 5.
Nedeľa
30. 5.

Féria

KOČÍN

Nedeľa
Najsvätejšej
Trojice - B

KOČÍN
8.00 Poďakovanie za pomoc v chorobe a prosba o zdravie
ŠTERUSY 9.15 + Za Augustína Jankoviča (3. výr.),
LANČÁR

NOC KOSTOLOV 18.00 – 24.00 hod.
KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA
+
Za
Annu Kunicovú (11. výr.), č. 13
8.00

rodičov Jankovičových a Tkáczových, súrodencov,
švagra a švagrinú
11.00 Za farníkov a dobrodincov
Prenos sv. omše cez stránku www.kocinlancar.sk

1.

Aj napriek uvoľňovaniu protiepidemických opatrení v rôznych oblastiach života, v priestore konania
bohoslužieb platia i naďalej nezmenené pravidlá, teda 1 osoba na 15 m2. Nie je pre nás jednoduché napĺňať tieto
prísnejšie podmienky. Ďakujem Vám však za všetku obetu, trpezlivosť a ohľaduplnosť. Na budúcu nedeľu by sme
chceli využiť priaznivejšie počasie umožňujúce byť ľuďom aj vonku pri kostole a sláviť sv. omše vo všetkých
kostoloch. Počas sv. omší budem rozdávať sv. prijímanie i vonku. Posledná sv. omša by bola prenášaná
prostredníctvom internetu.

2.

Dnes máme slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Končí sa veľkonočné obdobie a pokračuje cezročné obdobie.

3.

Prvoprijímajúce deti pozývam na stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27. 5. v kostole v Kočíne o 19.00.

4.

V piatok 28. 5. sa v prípade dobrého počasia chceme komornejšou formou pripojiť ku akcii Noc kostolov otvorením
nášho farského kostola sv. Michala archanjela v čase od 18.00 do 24.00 hod. Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia
bude kultúrny program prebiehať vonku pred kostolom. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia neuskutoční.

5.

Ďakujem Vám za akúkoľvek pomoc, obetu, modlitbu pre farnosť a za upratanie a výzdobu ku sviatku Turíc
v kostoloch. Ďakujem za pokosenie okolia kostolov, za nákup materiálu, jeho dovezenie a práce na oprave zábradlia pred
kostolom v Šterusoch, za upratanie Lurdskej jaskyne pred kostolom a za aktualizáciu vývesky.
Ďakujem za úpravu okolia kostolov.

6.

Milodary: z krstu Pauly Zemkovej 100,- EUR
z krstu Petra Polčíka 50,- EUR
bohuznáme rodiny 55 a 50,- EUR, bohuznámi 50, 20 a 10,- EUR
bohuznáme rodiny na kostol v Šterusoch 2 x 40,- EUR
bohuznámi na katolícke médiá 50, 20 a 10,- EUR
Želám Vám pokojné a požehnané prežitie nového týždňa.

