SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 26. 4. 2021 – DO 2. 5. 2021
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – ROK B

Deň
Liturgia
Pondelok Féria
26. 4.
Utorok
27. 4.

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 Poďakovanie za zdravie a prosba o Božiu pomoc pre
celú rodinu, č. 99

KOČÍN
13.30 Pohrebná sv. omša: + Za Stanislava Bednára
ŠTERUSY 17.00 Za zdravie, Božie požehnanie a pomoc na príhovor

Féria

Matky ustavičnej pomoci a dary Ducha Svätého pre
celú rodinu, č. 94

Streda
28. 4.
Štvrtok
29. 4.

Sv. Peter Chanel
Sv. Katarína
Sienská

LANČÁR 18.00 + Za Slavomíra Krihu

Piatok
30. 4.

Féria

ŠTERUSY 17.00 + Za Emíliu Kováčovú (8. výr.),

Sobota
1. 5.
Nedeľa
2. 5.

Sv. Jozef

5. veľkonočná
nedeľa - B

KOČÍN
LANČÁR

Emíliu Dubovanovú (3. výr.) a rodičov, č. 76
Za
zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kužlíkovú, č. 73
18.00
18.00 Za dar zdravia a Božieho požehnnia

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

1.

Od pondelka 19. 4. prichádza k povoleniu slávenia bohoslužieb s účasťou verejnosti za veľmi prísnych
podmienok 1 osoba/15 m2 plochy kostola. Vzhľadom na malú rozlohu kostolov v našej farnosti sa bohoslužby
bude môcť zúčastniť malá skupina ľudí. Do kostola sv. Jozefa v Lančári by tak mohlo vojsť 6 ľudí (vrátane
priestoru na chóre), do kostola v Šterusoch 14 ľudí a do kostola v Kočíne 20 ľudí. Prosím o porozumenie, aby
sa sv. omší mohla popri osobách kostolníkov zúčastniť v Šterusoch najmä rodina, na ktorej úmysel sa bude
sláviť sv. omša a v Lančári len najbližšia rodina. Sv. omša v nedeľu bude zatiaľ len jedna o 11.00 prenášaná cez
internet s možnosťou navštíviť kostol a prijať Eucharistiu v Kočíne v čase 8.00 – 8.30, v Šterusoch 9.00 – 9.30
a v Lančári 10.00 – 10.30 hod. Naplniť podmienky, za akých budeme môcť nateraz sláviť sv. omše nie je ľahké,
preto Vás vopred prosím o pochopenie, za čo Vám aj vopred ďakujem. Úprimne Vám ďakujem aj za všetku
obetu a trpezlivosť, s akou ste prijali a prežívali dlhé a neľahké obdobie, kedy ste nemohli čerpať duchovnú
silu zo sviatostí. Verím, že situácia sa bude naďalej zlepšovať a postupne príde k ďalšiemu uvoľňovaniu
opatrení a tak budem môcť čoskoro prežívať bohoslužby v spoločenstve všetkých.

2.

V pondelok v Kočíne, vo štvrtok v Lančári a v piatok v Šterusoch bude už hodinu pred sv. omšou otvorený
kostol s možnosťou súkromnej modlitby, spovede a prijatia Eucharistie. Cesta do chrámu a cesta za účelom
individuálnej pastoračnej starostlivosti patrí medzi výnimky zo zákazu vychádzania.

3.

Chorým farníkom som ochotný individuálne v prípade potreby duchovnej služby poslúžiť (aj chorým na covid).

4.

Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývam na stretnutie, ktoré bude až na ďalšiu sobotu 8. 5. v kostole v Kočíne
o 9.00 hod. Jeho náplňou bude dohodnutie termínu slávnosti 1. sv. prijímania.

5.

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.

6.

Ďakujem Vám za akúkoľvek pomoc, obetu a modlitbu pre farnosť. Ďakujem za službu streamovania sv. omše a za
upratanie a výzdobu v kostoloch.

7.

Milodary: bohuznáma rodina na kostol v Kočíne 100,- EUR
bohuznáme rodiny 40, 20 a 5,- EUR, bohuznámi 50, 20, 10 a 5,- EUR
Želám Vám pokojné a požehnané prežívanie veľkonočného obdobia.

