A

SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 30. 5. 2022 – DO 5. 6. 2022

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - ROK C
Deň
Liturgia
Pondelok Féria
30. 5.
Utorok Féria
31. 5.
Féria
Streda
1. 6.
Štvrtok Féria
2. 6.
Piatok
3. 6.
Sobota
4. 6.
Nedeľa
5. 6.

Sv. Karol Lwanga

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 + Za Ľudovíta Gregora, manželky a rodičov z o. s.

ŠTERUSY 17.00 + Za Jarolíma a Máriu Kunicových, synov Jaroslava

a Jozefa, dcéru Emíliu a rodičov z oboch strán, č. 30

LANČÁR 18.00 + Za Jána a Jozefínu Krihových, rodičov z oboch strán
a ich deti, nevesty a zaťa

ŠTERUSY 17.00 + Za rodičov a starých rodičov z oboch strán
LANČÁR 18.00 + Za Magdalénu a Alojza Kunica, dcéry, zaťov

a rodičov z oboch strán, č. 38
Féria
KOČÍN
8.00 + Za bratov Michala, Petra, Pavla, Štefana a rod., č. 99
ŠTERUSY 15.00 Sobáš: Matúš Hruška a Dominika Hodulová
Nedeľa zoslania KOČÍN
8.00 Za farníkov a dobrodincov
Ducha Svätého – ŠTERUSY 9.15 Poďakovanie za dar manželstva a rodiny a prosba
o Božie požehnanie a zdravie, č. 98
C
LANČÁR 10.30 Za dar zdravia a za Božiu pomoc

UPRATOVANIE KOSTOLA V ŠTERUSOCH: č.d. 70-89,180
1.

Ďakujem Vám za dary minulotýždňovej zbierky na energie kostola.

2.

Ďakujem obci Kočín-Lančár za pomoc a prípravu projektov smerujúcich k obnove okolia kostola v Lančári.
Jedným z bodov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v pondelok 30. 5. o 17.00 hod., bude aj projekt
obnovy okolia dolného kostola sv. Jozefa v Lančári.

3.

Zbierka pri dnešných sv. omšiach je určená na podporu katolíckych médií.

4.

Starších a chorých farníkov navštívim v tieto dni: v Lančári v utorok, v Kočíne v stredu a v Šterusoch vo štvrtok
a v piatok.

5.

Adorácie: Lančár vo štvrtok po sv. omši, Šterusy v piatok od 16.00 hod. a v Kočíne v sobotu po sv. omši.

6.

Mladých, ktorí sa prihlásili na birmovku, pozývam na úvodné stretnutie, ktoré bude v sobotu 4. 6. v kostole
v Kočíne o 9.00 hod.

7.

Náš farský kostol sv. Michala archanjela bude v utorok 7. 6. súčasťou medzinárodného hudobného festivalu
pod záštitou predsedu TTSK Jozefa Viskupiča Pro musica nostra Tyrnaviensi. Koncert komorného súboru LE
NUOVE MUSICHE sa začne o 18.00 hod. Vstupné pre dospelých je 6,- EUR, pre deti a dôchodcov 4,- EUR.
Predpredaj vstupeniek na www.ticketportal.sk, alebo na farskom a obecnom úrade Kočín-Lančár.

8.

Dňa 10. 6. sa zároveň náš farský kostol sv. Michala archanjela pripojí ku akcii Noc kostolov 2022. Kostol bude
v rámci bohatého programu otvorený v čase 18.00 – 24.00 hod. Počas tejto akcie je vstup voľný.

9.

Ďakujem za upratanie a vyzdobenie kostolov. Ďakujem obci Kočín-Lančár za pomoc a prípravu projektov smerujúcich
k obnove okolia dolného kostola v Lančári. Ďakujem PVOD Kočín, firme pána Romana Madunického i všetkým
obetavým ľuďom za znovupostavenie obnoveného kamenného kríža pri kaplnke na cintoríne v Kočíne. Za obnovu kríža
ďakujeme pánovi Bystríkovi Pripkovi z Chtelnice. Ďakujem PVOD Kočín, pani Slávke Belanovej i všetkým obetavým
ľuďom za pomoc pri výmene starých okien na fare, i za všetko, čo ste urobili a obetovali pre farnosť. Ďakujem všetkým
obetavým ženám za upratanie fary a vypranie mnohých zaprášených vecí.

10. Milodary: bohuznáme rodiny na kostol v Šterusoch 50 a 20,- EUR, bohuznámy z Lančára na potreby farnosti 25,- EUR
zo sobáša Daniela Kapičáka a Nikolety Lučanskej 150,- EUR, z krstu Liliany Ambrušovej 50,- EUR
Želám Vám pokojné a požehnané prežitie týždňa.

