SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 29. 3. 2021 – DO 4. 4. 2021
KVETNÁ NEDEĽA – ROK B

Deň
Liturgia
Pondelok Féria
29. 3.
Utorok Féria
30. 3.
Féria
Streda
31. 3.
Štvrtok Zelený štvrtok
1. 4.
Piatok
2. 4.
Sobota
3. 4.
Nedeľa
4. 4.

Veľký piatok
Biela sobota

Miesto

Hod. Sväté omše

ŠTERUSY 18.00 + Za Rudolfa Klieštika
LANČÁR 18.00 + Za Helenu Nováčikovú
KOČÍN

18.00 Poďakovanie Pánu Bohu pri oslave spoločného života
a prosba o zdravie a požehnanie pre celú rodinu, č. 95

LANČÁR 18.00 Za duchovné povolania
LANČÁR 14.30 Pobožnosť krížovej cesty
LANČÁR 15.00 Obrady Veľkého piatku
LANČÁR 19.00 Za Božie požehnanie pre všetkých obyvateľov obcí
Šterusy a Kočín-Lančár

Veľkonočná
nedeľa - B

LANČÁR 11.00 Za farníkov a dobrodincov a za dar zdravia a Božieho
požehnania
Prenos sv. omše cez stránku www.kocinlancar.sk

1.

Slávenia krstov a sobášov sa môže zúčastniť najviac 6 osôb s výnimkou pohrebov.

2.

Máme pred sebou prvý piatok v mesiaci apríl. Hromadné spovedanie starších a chorých po domoch nebudem
z dôvodu ich ochrany realizovať, ale chorým farníkom som ochotný individuálne v prípade potreby duchovnej
služby poslúžiť (aj chorým na covid 19).

3.

V pondelok, v utorok a v stredu sa budem 2 hodiny (16.00 – 18.00 hod.) pred sv. omšou prechádzať pred daným
kostolom ochotný duchovne poslúžiť veriacim.

4.

Obrady Veľkonočného trojdnia budeme naživo prenášať prostredníctvom internetovej stránky obce Kočín-Lančár.

5.

Na budúcu nedeľu budem rozdávať Eucharistiu v kostole v Kočíne v čase 8.00 – 8.30, v Šterusoch 9.00 – 9.30
a v Lančári 10.00 – 10.30 hod.

6.

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

7.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ohlásila ďalšiu celoslovenskú zbierku na pomoc regiónu, kde zavítal
pápež František. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Pre pandémiu,
počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby na zbierku podporili darom na účet
Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097, uvádza stránka utecenci.kbs.sk, kde je možné nájsť
bližšie informácie.

8.

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.

9.

Ďakujem Vám za akúkoľvek pomoc, obetu a modlitbu pre farnosť. Ďakujem za službu streamovania nedeľnej omše
a za upratanie kostolov.

10. Milodary: z pohrebu s Heleny Nováčikovej 70,- EUR
bohuznámi na kostol v Šterusoch 50,- EUR
bohuznámi na kostol v Lančári 30 a 20,- EUR
bohuznámi na kostol v Kočíne 50 a 20,- EUR
bohuznáma rodina na podporu prenasledovaných kresťanov na Blízkom východe 50,- EUR
Želám Vám pokojné a požehnané prežitie sviatkov Veľkej noci.

