A

SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 1. 11. 2021 – DO 7. 11. 2021

31. NEDEĽA – ROK B
Deň
Liturgia
Miesto
Hod. Sväté omše
Pondelok Všetkých svätých KOČÍN
8.00 + Za Emíliu Kadúcovú a manžela Gejzu, č. 95
1. 11.
ŠTERUSY 9.15 + Za rodiny Grgačovú a Strapatú
LANČÁR
KOČÍN
ŠTERUSY
LANČÁR

11.00
16.00
17.00
18.00

Za dar zdravia a za Božiu pomoc
+ Za duše v očistci

Utorok
2. 11.

Pamiatka verných
zosnulých

Streda
3. 11.
Štvrtok
4. 11.

Sv. Martin de
Porres
Sv. Karol
Boromej ský

LANČÁR 18.00 + Za Štefana a Angelu Krihových a rodičov z o. s.

Piatok
5. 11.
Sobota
6. 11.
Nedeľa
7. 11.

Sv. Imrich

ŠTERUSY 17.00 + Za Michala a Máriu, dcéru Štefániu a syna Viliama
LANČÁR 18.00 + Za Ľudmilu a Jána Jankoviča a rodičov z o. s., č. 77
KOČÍN
18.00 Za farníkov a dobrodincov

1.

Sv. Leonard

+ Za kňazov a biskupov
Na úmysel pápeža

OČKOVANÍ

32. nedeľa - B

KOČÍN
8.00 + Za Petronelu a Karola Kunica a dcéru Annu, č. 13
ŠTERUSY 9.15 Poďakovanie Bohu pri oslave životného jubilea, č. 64
LANČÁR 11.00 Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie

Okres Piešťany bude v budúcom týždni podľa covid automatu v bordovej farbe. Čo sa týka bohoslužieb,
môžeme ich sláviť v troch režimoch:
ne/očkovaní, s testom, bez testu, po kovide (ZÁKLAD): 1 osoba na 15m2, zoznam účastníkov
očkovaní, neočkovaní s testom, po kovide (OTP): max. ¼ kapacity kostola, zoznam účastníkov
očkovaní: bez obmedzenia, zoznam účastníkov

2.

Vzhľadom na situáciu vo farnosti môžeme bohoslužby sláviť v tzv. režime základ. V tomto režime môže byť
v kostole 1 osoba na 15 m2. Tým sa možný počet účastníkov bohoslužby výrazne znižuje (Kočín 32, Šterusy 21,
Lančár 6). Prosím, aby sa sv. omše mohla zúčastniť najbližšia rodina, na úmysel ktorej sa slúži omša a osoba
kostolníka. Je potrebné robiť zoznam účastníkov pre potrebu dohľadania účastníkov v prípade vzniku
ochorenia. Sv. prijímanie budem počas sv. omše prinášať aj tým, čo budú stáť vonku.

3.

V sobotu večer bude sv. omša v kostole v Kočíne slávená s platnosťou na nedeľu s účasťou očkovaných.
V tomto režime môžeme počas sv. omše využiť plnú kapacitu miest na sedenie v kostole.

4.

V pondelok 1. 11. bude o 15.00 hod. na cintoríne v Lančári dušičková pobožnosť.

5.

Počas celého novembra môžeme sa obvyklých podmienok získavať pre duše v očistci plnomocné odpustky.

6.

Chorých a starších v Lančári navštívim v utorok, v Kočíne v stredu a v Šterusoch vo štvrtok a v piatok.

7.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok 5. 11. na fare v Lančári o 18.45.

8.

Ďakujem Vám za dary zbierky na pokrytie nákladov na energie kostola.

9.

Ďakujem za upratanie a vyzdobenie kostolov i všetkým, ktorí akokoľvek pomohli farnosti. Ďakujem za technickú
podporu a streamovanie nedeľnej sv. omše z Lančára a za očistenie liturgických rúch. Ďakujem za doplnenie zámkovej
dlažby pred kostolom v Kočíne a za očistenie okolia kostolov.

10. Milodary: z krstu Jonáša Ďuračku 110 EUR, z pohrebu Rudolfa Kičinu 50,- EUR, bohuznámi 50, 30 a 20,- EUR
Želám Vám príjemné prežitie nového týždňa.

