SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS

A

OZNAMY OD 2. 8. 2021 – DO 8. 8. 2021
18. NEDEĽA – ROK B

Deň
Liturgia
Pondelok Féria
2. 8.
Utorok Féria
3. 8.
Sv. Ján Mária
Streda
Vianney, kňaz
4. 8.
Štvrtok Výr. posv. hlavnej
mariánskej
5. 8.
bazili ky v Rí me
Piatok
6. 8.
Sobota
7. 8.
Nedeľa
8. 8.

Premenenie Pána
Féria

Miesto

Hod. Sväté omše

ŠTERUSY 15.00 Pohrebná sv. omša: + Za Rudolfa Slabého
KOČÍN
17.00 + Za švagrinú Máriu Žažovú
ŠTERUSY 17.00 Za dar zdravia a za Božiu pomoc

LANČÁR 18.00 + Za sestru Petronelu Jankovičovú, č. 18
ŠTERUSY 17.00 + Za Otíliu Vadíkovú (1. výr.), č. 59
LANČÁR 18.00 Za Božie požehnanie pre rodinu, č. 109
KOČÍN
8.00 + Za Lukáša Hrušku, manželky, dcéru, zaťa
a starých rodičov z oboch strán, č. 38

19. nedeľa - B

KOČÍN
8.00 Za farníkov a dobrodincov
ŠTERUSY 9.15 Za Božie požehnanie a pomoc pri pôrode, č. 182
LANČÁR 11.00 HORNÝ KOSTOL + Za Jozefa Slabého

1.

Chorých a starších veriacich navštívim v Šterusoch v pondelok, vo štvrtok a piatok počas dňa, v Lančári v utorok
dopoludnia a v Kočíne v stredu dopoludnia.

2.

Adorácie: v Lančári vo štvrtok po sv. omši, Šterusoch v piatok od 16.00 do sv. omše a v Kočíne v sobotu po omši.

3.

Počas najbližšieho víkendu sa uskutoční kultúrna akcia s názvom Výtvarný Lančár. Viac informácií a program
môžete nájsť na plagáte na výveske. V rámci programu bude na budúcu nedeľu sv. omša v Lančári vo farskom
kostole sv. Michala archanjela o 11.00 hod. Jej súčasťou bude koncert Ivana Sersena a Marty Bašnákovej.

4.

Hodová slávnosť v Kočíne bude v nedeľu 15. 8. 2021. Slávnostná sv. omša sa bude začínať o 10.30 hod. Pozvanie
prijal biskupský vikár pre zdravotníctvo vdp. Mgr. Rudolf Kopinec, ktorý obetavo slúžil na COVID oddeleniach
nemocnice v Trnave, komunikoval so všetkými nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami a DSS na území diecézy
a koordinoval v nich duchovnú službu kňazov a rehoľníkov.

5.

Všetky informácie o návšteve pápeža budú postupne zverejňované na stránke www.navstevapapeza.sk

6.

Ďakujem bohuznámemu farníkovi a jeho rodine za organizovanie a sponzorovanie obnovy kaplnky Narodenia Panny
Márie na cintoríne v Kočíne a očistenia okolia a opravy schodov kostola v Kočíne. Ďakujem i za zapožičanie lešenia a
lešenárske a klampiarske práce na kaplnke a kostole v Kočíne. Ďakujem všetkým, ktorí obetavo pomáhali pri prenášaní
vecí, upratovaní kaplnky a očistení jej okolia i okolia kostola. Ďakujem pani kostolníčke za prevzatie mnohých starostí
s organizáciou obnovy kaplnky na svoje plecia. Ďakujem i veriacim, ktorí sa pričinili o prípravu kostola a pekný priebeh
hodovej slávnosti v Šterusoch. Ďakujem i za opätovné ukotvenie šípového kríku na Lurdskej jaskyni pri kostole
v Šterusoch. Ďakujem za pomoc pri príprave a slávení sv. omše počas cesty členov miestnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska do oravskej obce Klin. Ďakujem bohuznámemu veriacemu za prípravné práce na obnove
osvetlenia v Lurdskej jaskyni v kostole v Lančári. Ďakujem i za upratanie a vyzdobenie kostolov, ako aj za akúkoľvek
Vašu modlitbu, dar a obetu.

7.

Milodary: bohuznáme rodiny 100 a 50,- EUR
z krstu Michaely Galovičovej 50,- EUR, z krstu Lujzy Pajtovej 50,- EUR, z krstu Terézie Prišticovej 50,- EUR
z krstu Elišky Zervanovej 100,- EUR, z krstu Frederiky Drinkovej a Sáry Pečenadskej 70,- EUR
z krstu Alexa Matejoviča 100 a 50,- EUR
Želám Vám pokojné a požehnané prežitie nového týždňa i zvyšku leta.

