SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS

A

OZNAMY OD 3. 10. 2022 – DO 9. 10. 2022

27. NEDEĽA - ROK C
Deň
Liturgia
Pondelok Sv. Dionýz
Aeropagita
3. 10.
Utorok Sv. František a
Assisi
4. 10.
Sv. Mária Faustína
Streda
Kowalská
5. 10.
Štvrtok Sv. Bruno, kňaz
6. 10.
Piatok
7. 10.

Panna Mária
Ružencová

Sobota
8. 10.
Nedeľa
9. 10.

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

14.30 Pohrebná sv. omša: + Za Tibora Žažu

KOČÍN
14.00 Pohrebná sv. omša: + Za Máriu Madunickú
ŠTERUSY 17.00 + Za Štefániu a Jozefa Slabého a rodičov z o. s., č. 7

LANČÁR 18.00 + Za Cecíliu a Františka Jurkoviča, dcéru Štefániu
a rodičov z oboch strán, č. 27

ŠTERUSY 17.00 + Za Petronelu Treskoňovú (10. výr.),

Féria

LANČÁR
KOČÍN

manžela Štefana, za Emíliu a Mária Treskoňových
+
18.00 Za Františka Kováča (7. výr.)
8.00 + Za Annu Kunicovú (ned. 70 rokov), č. 13

28. nedeľa – C

KOČÍN

8.00 Poďakovanie Pánu Bohu a za dar zdravia a Božieho

požehnania
ŠTERUSY 9.15 Na poďakovanie pri oslave životného jubilea a prosba
o zdravie a Božie požehnanie na príhovor Matky
ustavičnej pomoci i pre celú rodinu a prosba o Božie
požehnanie pri pôrode
LANČÁR 10.30 Za Božie požehnanie a pomoc pre Matiaska a jeho
rodinu

UPRATOVANIE KOSTOLA V ŠTERUSOCH: č. d. 90-110, 177, 178
1.

Dnes máme farskú hodovú slávnosť. Hodová sv. omša sa začne v kostole sv. Michala archanjela o 10.30 hod.

2.

Starších a chorých farníkov budem navštevovať v Lančári v pondelok, v Kočíne v stredu a v Šterusoch vo
štvrtok a v piatok.

3.

Adorácie budú v Lančári vo štvrtok po sv. omši a v Šterusoch v piatok hodinu pred sv. omšou.

4.

Rodičov, ktorí prihlásili dieťa na prvé sv. prijímanie, pozývam na krátke stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu
8. 10. v kostole v Kočíne o 9.00 hod. Jeho náplňou bude stanovenie si termínov prípravných stretnutí detí.

5.

Mesiac október je mesiacom modlitby živého ruženca. Pozývam Vás na spoločné modlitby sv. ruženca počas
nedeľných októbrových popoludní. Na budúcu nedeľu by bola spoločná modlitba sv. ruženca v kostole sv.
Jozefa v Lančári popoludní o 14.00 hod.

6.

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na pomoc pre nášho veľkého bojovníka Matiaska.

7.

Ďakujem Vám za upratanie a vyzdobenie všetkých kostolov i za všetko, čo ste obetovali a urobili pre farnosť.
Ďakujem za pokosenie okolia dolného kostola v Lančári a fary a za odvezenie zvyškov kamennej dlažby
z farského kostola. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o pekný priebeh dnešnej
hodovej slávnosti. Ďakujem za napečenie rôznych dobrôt, ktoré budú súčasťou občerstvenia po hodovej omši.
Ďakujem za úsilie zlepšiť kvalitu ozvučenia kostola v Kočíne, za očistenie liturgických rúch a oltárnych
plachiet i za práce na vyrovnávaní schodov pred kaplnkou v Kočíne.

8.

Milodary: bohuznáme rodiny na kostol v Kočíne 100, 50 a 20,- EUR
z krstu Michala Štefanku 50,- EUR, z krstu Jakuba Hujku 50,- EUR, z krstu Samuela 100,- EUR
bohuznámi 20 a 10,- EUR
Želám Vám pokojné prežitie hodovej slávnosti i celého budúceho týždňa.

