SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 1. 2. 2021 – DO 7. 2. 2021
4. NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA – ROK B

Deň
Liturgia
Pondelok Féria
1. 2.
Utorok Obetovanie Pána
2. 2.
Sv. Blažej , biskup
Streda
3. 2.
Štvrtok Sv. Veroni ka
4. 2.

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

18.00 Na úmysel arcibiskupa

LANČÁR 18.00 + Za Jozefa Kičinu
LANČÁR 14.00 Pohreb: + Jozef Kičina
LANČÁR 18.00 Za všetky zasvätené osoby a za duchovné povolania
ŠTERUSY 18.00 + Za Františka Oricha, manželku Annu , syna,
nevesty a zaťov

ŠTERUSY 18.00 + Za Máriu a Alojza Žažu, rodičov z oboch strán

Piatok
5. 2.

Sv. Agáta

Sobota
6. 2.
Nedeľa
7. 2.

Sv. Pavol Mi ki
a spoločníci, muč.

KOČÍN

5 . ne de ľa - B

LANČÁR 11.00 Za farníkov a dobrodincov

a za rodinu Borovskú, č. 97

18.00 Za dar zdravia a za Božiu pomoc

Prenos sv. omše cez stránku www.kocinlancar.sk

1.

Zákaz vychádzania bol predĺžený do 7. 2. 2021. Týmto rozhodnutím sa i naďalej znemožňuje veriacim dostať
sa do chrámu ku sviatostiam. Je to neľahká situácia. Prosím, nepoľavme v osobnom duchovnom živote.

2.

Prísne pravidlá platia naďalej aj pre slávenia krstov, sobášov a pohrebov, ktorých sa môže zúčastniť najviac 6
osôb.

3.

Naďalej budem súkromne slúžiť sv. omše na Vaše úmysly, ku ktorým sa môžete duchovne pripojiť.

4.

V utorok máme sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Zároveň je to aj Deň zasväteného života. Pri
sv. omši požehnám vodu a sviece.

5.

V stredu máme sviatok sv. biskupa Blažeja spájaný s obradom požehnania hrdla. Keďže stále platí zákaz vychádzania,
obrad osobného požehnania nebude. Využijem však možnosť udeliť všeobecné svätoblažejské požehnanie
veriacich na diaľku.

6.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci február. Pravidelná veľká spoveď starých a chorých farníkov z dôvodu
pretrvávajúcich opatrení nebude. Najmä chorým som v prípade potreby duchovnej služby ochotný individuálne
poslúžiť. Som ochotný vyslúžiť sviatosti aj chorým na covid 19.

7.

V prípade služby a pomoci kňaza i v prípade pomoci s nákupom môžete volať na číslo: 0903 849 065.

8.

Požehnávanie príbytkov vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu odložím až na priaznivejšie obdobie.

9.

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť Lančár, môžete tak urobiť na číslo účtu: SK73 0900 0000 0000 4827 3358
(SLSP). Za Vašu pomoc Vám veľmi ďakujem.

10. Ďakujem Vám za akúkoľvek pomoc, obetu a modlitbu pre farnosť.
11. Milodary: bohuznáma rodina na kostol v Kočíne 50,- EUR
bohuznáma rodina na kostol v Lančári 50,- EUR
bohuznámi 20, - EUR
Želám Vám požehnané a pokojné prežitie nového týždňa.

