SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS

A

OZNAMY OD 9. 8. 2021 – DO 15. 8. 2021
19. NEDEĽA – ROK B

Deň
Liturgia
Miesto
Sv.
Terézia
Pondelok
Benedi kta z krí ža
9. 8.
Utorok Sv. Vavrinec
10. 8.
Sv. Klára
Streda
11. 8.
Štvrtok Sv. Jana Františka
de Chantal
12. 8.
Piatok
13. 8.
Sobota
14. 8.
Nedeľa
15. 8.

Hod. Sväté omše

Féria
Sv. Maxi milián
Mária Kolbe

20. nedeľa - B
H o d y Ko č í n

LANČÁR 8.00 Za farníkov a dobrodincov
ŠTERUSY 9.15 + Za Emila Kováča, nevestu Emíliu a rod. z o. s., č. 76
KOČÍN
10.30 Za Božie požehnanie pre všetkých obyvateľov obce

1.

Dnes bude sv. omša vo farskom kostole sv. Michala archanjela o 11.00 hod. Jej súčasťou bude koncert Ivana
Sersena a Marty Bašnákovej.

2.

Počas budúceho týždňa budem čerpať dovolenku. Vo vážnom prípade ma zastúpi dp. Mgr. Miroslav Kováč
z farnosti Dechtic (mob.: 0905 241 593, 033/ 557 51 23).

3.

Na budúcu nedeľu máme sviatok Nanebovzatia Panny Márie a hodovú slávnosť v Kočíne. Slávnostná sv. omša
sa bude začínať o 10.30 hod. Pozvanie prijal biskupský vikár pre zdravotníctvo vdp. Mgr. Rudolf Kopinec, ktorý
obetavo slúžil i 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.

4.

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na pokrytie nákladov na energie kostola. Chcel by som Vás
požiadať o pomoc pri obnove kríža pri kaplnke na cintoríne formou zbierky počas hodovej sv. omše v Kočíne
na budúcu nedeľu 15. 8. Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujem.

5.

Všetky informácie o návšteve pápeža budú postupne zverejňované na stránke www.navstevapapeza.sk. Tí, ktorí
by mali záujem spoločne cestovať 15. 9. na sviatok Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína na stretnutie
s pápežom Františkom, sa budú môcť od budúcej nedele predbežne prihlasovať v sakristii kostola.

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 za vyhotovenie a osadenie
sieťok proti hmyzu na kaplnke v Kočíne. Ďakujem pani kostolníčke za prevzatie mnohých starostí s organizáciou
obnovy kaplnky na svoje plecia. Ďakujem i mužom, ktorí obetavo zrealizovali výkop okolo kaplnky za účelom jej sanácia
proti zemnej vlhkosti. Ďakujem za upratanie a vyzdobenie kostolov, za očistenie, pokosenie a úpravu ich okolia.
Ďakujem za upratanie a vyzdobenie farského kostola. Ďakujem obci Kočín-Lančár PVOD Kočín za úpravu poškodenej
cesty vedúcej k farskému kostolu. Ďakujem manželom Madunickým a pani Emílii Braškovej za obetavé sprevádzanie
návštevníkov farského kostola počas akcie Výtvarný Lančár. Ďakujem i za akúkoľvek Vašu modlitbu, dar a obetu.

7.

Milodary: bohuznáme rodiny 50 a 20,- EUR
z krstu Victorie Kancer 100,- EUR, z krstu Ley Martinovičovej 100,- EUR, z krstu Marka Mačicu 50,- EUR
z krstu Natálie Bielkovej 50,- EUR, z krstu Maxima Belicu 50,- EUR, z pohrebu Rudolfa Slabého 100,- EUR
bohuznáma na podporu obyvateľov južnej Moravy a na kostol v Lančári 100 a 100,- EUR
bohuznámi na obnovu kaplnky v Kočíne 100, 100, 40, 30 a 20,- EUR, bohuznáma 70,- EUR
Želám Vám pokojné a požehnané prežitie nového týždňa i zvyšku leta.

