SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS

A

OZNAMY OD 6. 6. 2022 – DO 12. 6. 2022

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVATÉHO - ROK C
Deň
Liturgia
Pondelok Svätodušný
pondelok
6. 6.
Utorok
7. 6.
Streda
8. 6.
Štvrtok
9. 6.

Féria

Piatok
10. 6.

Féria

Sobota
11. 6.

Féria

Nedeľa
12. 6.

Nedeľa
Najsvätejšej
Trojice – C

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 + Za Jolanu a Ľudovíta Huňavého, syna Milana,

zaťa Vladimíra a starých rodičov
+
ŠTERUSY 18.00 Za Františka a Máriu Rigových a st. rod. z o. s.
Koncert v kostole sv. Michala archanjela o 18.00 hod

Féria

Ježiš Kristus
Najvyšší a večný
kňaz

ŠTERUSY 17.00 Za Božiu priazeň, milosrdenstvo a lásku
LANČÁR 18.00 + Za Erika Vadíka a Erika Slabého (ned. narodeniny)
Noc kostolov: kostol sv. Michala 18.00 – 24.00 hod.

Noc kostolov

KOČÍN

8.00 Poďakovanie Pánu Bohu pri oslave životného jubilea

a prosba o Božie požehnanie do ďalších rokov života
i pre celú rodinu, č. 93
KOČÍN
8.00 Prosba o Božie požehnanie pri oslave narodenín, č. 12
ŠTERUSY 9.15 Poďakovanie Bohu pri oslave životného jubilea a za
Božie požehnanie do ďalších rokov života i pre
manžela, deti a rod. Klieštikovú a Žákovú, č. 110
LANČÁR 10.30 Za farníkov a dobrodincov

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

Dnes sa končí veľkonočné obdobie a pokračuje obdobie cez rok, v ktorom sa modlíme antifónu Anjel Pána.

2.

Zbierka z minulej nedele na podporu katolíckych médií vyniesla v našej farnosti čiastku 693,- EUR.

3.

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omši zbierka na pokrytie nákladov na energie kostola.

4.

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.

5.

V piatok dňa 10. 6. sa zároveň náš farský kostol sv. Michala archanjela pripojí ku akcii Noc kostolov 2022.
Bohatý program začne zvonením zvonov o 18.00 hod. Bude pripravený program pre deti, zaznie prednáška
z histórie kostola, vystúpi mužská spevácka skupina Kátlovani. Súčasťou podujatia bude ochutnávka ľudových
jedál. O 21.00 bude program pokračovať Večerom muzikálových a operných melódií, v rámci ktorého vystúpia:
Marianna Prievozníková Geleneky – soprán, Ján Prievozník – kontrabas a Petra Torkošová – klavír. V prípade
priaznivého počasia bude pozorovanie nočnej oblohy pod záštitou astronóma Ing. Aleša Nečasa. Kostol bude
otvorený až 24.00 hod. Vstup na podujatie je voľný. Výťažok z predaja ľudových jedál na nádvorí kostola
chceme použiť na obnovu okolia kostolíka sv. Jozefa v Lančári.

6.

Chceme poprosiť všetky ochotné ženy o napečenie rôznych dobrôt podľa starších receptov (ako sú napr.
pagáče, kapustníky, šúlance a posýpky, makové záviny, orechové záviny, báleše, lokše...). Kto by bol ochotný
pomôcť a niečo napiecť, môže sa prihlásiť na fare, alebo v sakristii kostolov. Svoje výrobky potom môžete
v piatok priniesť na faru v Lančári v čase od 15.00 do 16.00 hod., alebo priamo na akciu ku kostolu. Výťažok
z predaja týchto dobrôt chceme použiť na obnovu okolia kostolíka sv. Jozefa v Lančári.

7.

Ďakujem za upratanie a vyzdobenie kostolov, i za všetko, čo ste urobili a obetovali pre farnosť. Ďakujem obci KočínLančár za pomoc a prípravu projektov smerujúcich k obnove okolia dolného kostola v Lančári. Ďakujem obci Šterusy
i všetkým obetavým ľuďom za práce na chodníkoch na cintoríne v Šterusoch.

8.

Milodary: bohuznáme rodiny na kostoly 50, 40, 20 a 10,- EUR, bohuznáma rodina z Lančára 500,- EUR,
zo sobáša Matúša Hrušku a Dominiky Hodulovej 100,- EUR
Želám Vám pokojné a požehnané prežitie týždňa.

