A

SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 27. 12. 2021 – DO 2. 1. 2022

NEDEĽA SV. RODINY – ROK C
Deň
Liturgia
Pondelok Sv. Ján, apoštol
a evanjelista
27. 12.
Utorok Sv. neviniatka
28. 12.

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 Za Božie požehnanie pre celú rodinu, č. 42

ŠTERUSY 14.00 Pohrebný obrad: + Miloslav Strapatý
ŠTERUSY 17.00 + Za Máriu Madunickú (3. výr.), manžela Ľudovítaa
za rodičov z oboch strán

Streda
29. 12.
Štvrtok
30. 12.

Sv. Tomáš Becket

Piatok
31. 12.
Sobota
1. 1.

Sv. Silvester

LANČÁR 17.00 Poďakovanie Pánu Bohu

Panny Márie
Bohorodičky

KOČÍN
8.00 Za Božiu pomoc a požehnanie pre celú farnosť
ŠTERUSY 9.15 Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za

Sv. Dávid

zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou
v našej krajine

LANČÁR 11.00 Za Božiu pomoc pre chorých a tých, ktorí sa o nich

Nedeľa
2. 1.

2. nedeľa po
narodení Pána

starajú
8.00 – 8.30

rozdávanie sv. prijímania
KOČÍN
9.00 – 9.30 rozdávanie sv. prijímania
ŠTERUSY
10.00 – 10.30 rozdávanie sv. prijímania
LANČÁR
LANČÁR 11.00 Za farníkov a dobrodincov (www.kocinlancar.sk)

1.

Sláviť sv. omše môžeme za veľmi prísnych podmienok v režime OP (očkovaní, po prekonaní) s účasťou
najviac 30 účastníkov, alebo v režime 1 osoba na 15 m2. Prosím, aby sa sv. omše mohla zúčastniť najmä rodina,
na ktorej úmysel sa slúži sv. omša a osoba kostolníka. Opäť je potrebné do pripravenej schránky pri vstupe do
kostola vhodiť lístok s kontaktom na seba pre dohľadanie účastníkov pri výskyte ochorenia. Sv. prijímanie
počas sv. omše prídem rozdať aj veriacim pred kostolom.

2.

V piatok sa počas sv. omše v Lančári o 18.00 poďakujeme Pánu Bohu za jeho požehnanie pre farnosť v starom
roku. Nočné adorácie v kostoloch na prelome rokov z dôvodu zákazu vychádzania teraz nebudú.

3.

V sobotu máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Poprosíme Pána Boha o jeho požehnanie v novom roku.

4.

V nedeľu budem podávať sv. prijímanie, aby mali ku sviatosti Eucharistie prístup i nezaočkovaní, ktorí
neprekonali ochorenie. Nedeľná sv. omša o 11.00 hod. bude streamovaná cez stránku www.kocinlancar.sk.

5.

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.

6.

Ďakujem Vám za dary zbierky z minulého týždňa, ktorá nám pomôže pokryť náklady na energie kostola.

7.

V prípade duchovnej služby môžete volať na: 0903 849 065. Som ochotný vyslúžiť sviatosti aj chorým na covid.

8.

Ďakujem za upratanie a vyzdobenie kostolov i všetkým, ktorí akokoľvek pomohli farnosti. Ďakujem za streamovanie
sv. omší a prinášanie sv. prijímania. Ďakujem za výzdobu kostolov, Lurských jaskýň a postavenie betlehemov na
vianočné sviatky.

9.

Milodary: bohuznámi a bohuznáme rodiny 100, 50, 30 a 10,- EUR
Želám Vám pokojné prežívanie vianočného obdobia a požehnaný nový rok.

