SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS

A

OZNAMY OD 13. 9. 2021 – DO 19. 9. 2021

Deň
Liturgia
Pondelok Sv. Ján Zlatoúst y
13. 9.

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 Za Božie požehnanie pastoračnej návštevy pápeža
Františka

Utorok
14. 9.
Streda
15. 9.

Povýšenie sv.
Kríža

ŠTERUSY 17.00 + Za Máriu Kunikovú (1. výr.)

Sedembolestnej
Panny Márie

KOČÍN
17.00 Za zdravie a Božiu pomoc, č. 76
ŠTERUSY 18.00 Za dar zdravia a za Božiu pomoc
LANČÁR 19.00 + Za Angelu a Františka Doktora a rodičov z o. s.

Štvrtok
16. 9.

Féria

Piatok
17. 9.
Sobota
18. 9.
Nedeľa
19. 9.

Sv. Róbert
Bellar min
Sv. Jozef
Kupertínsky

25. nedeľa - B

a rod. Kunikovú a Mahrekovú

ŠTERUSY 17.00 + Za Stanislava Jankoviča
LANČÁR 18.00 + Za Ernestínu Tokošovú (2. výr., ned. 87 rokov)
KOČÍN
8.00 + Za Máriu a Jozefa Hrušku, bratov
a rodičov z oboch strán

KOČÍN
8.00 Za farníkov a dobrodincov
ŠTERUSY 9.15 Za Božiu milosť a dary Ducha Svätého pre rodinu
LANČÁR

a priateľov, č. 76
10.30 Poďakovanie Pánu Bohu pri oslave životného jubilea,
č. 98

1.

Dnes príde na pastoračnú návštevu Slovenska pápež František. Jeho príchod bude sprevádzať zvonenie zvonov
o 15.30 hod. Ešte dnes je možné zaregistrovať sa na podujatia s pápežom.

2.

Okres Piešťany prechádza od pondelka 13. 9. do tzv. oranžovej fázy. Počet účastníkov bohoslužieb v interiéri
kostola podľa hygienických opatrení klesá na ½ kapacity kostola.

3.

V stredu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše až vo večerných hodinách.

4.

Pre malý záujem o spoločné cestovanie 15. 9. na sv. omšu v Šaštíne celebrovanú pápežom autobus z našej
farnosti nepôjde. Prihlásených v sakristii kostolov, ktorí tak nebudú mať možnosť ako cestovať na podujatie,
som ochotný vziať svojím autom. Pripomínam, že je potrebné vziať si vstupenku, doklad totožnosti a pre
účastníkov v OTP režime aj potvrdenie o negatívnom teste (RT PCR 72 hodín, AG 48 hodín), resp. o prekonaní
ochorenia (do 180 dní). Príjazdové cesty sa uzatvárajú o 8.00 hod. Následne sa uzatvoria aj vstupy do sektorov.
Príjazd do Šaštína je možný v smere od Borského Mikuláša. Všetky informácie (časový harmonogram, mapy
príjazdových ciest, parkovísk a sektorov ) nájdete na stránke www.navstevapapeza.sk.

5.

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na pokrytie nákladov na energie kostola. Vopred Vám ďakujem
za Vašu pomoc.

6.

Hodová slávnosť v Lančári bude v nedeľu 3. 10. 2021. Slávnostná sv. omša bude vo farskom kostole sv. Michala
archanjela o 10.30 hod.

7.

Rodičia môžu v sakristii kostola prihlásiť svoje dieťa na 1. sv. prijímanie v našej farnosti.

8.

Ďakujem upratanie a vyzdobenie kostolov. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu
a pekný priebeh slávnosti požehnania kaplnky v Kočíne. Ďakujem za nakúpenie a privezenie olejových sviec pre kostoly
v Lančári. Ďakujem i za prinášanie sv. prijímania chorým. Ďakujem i za akúkoľvek Vašu modlitbu, dar a obetu.

9.

Milodary: z krstu Alenky Hanuliakovej 20,- EUR, bohuznáma rodina z Lančára 50,- EUR
bohuznámi 20 a 10,- EUR, zo sobáša Mateja a Kataríny 20,- EUR
Želám Vám pokojné prežitie týždňa.

