SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 9. 11. 2020 – DO 15. 11. 2020
32. NEDEĽA – ROK A

Deň
Liturgia
Pondelok Výr. posviacky
Lateránskej baz.
9. 11.
Utorok Sv. Lev Veľký,
pápež
10. 11.
Sv. Martin, biskup
Streda
11. 11.
Štvrtok Sv. Jozafát
12. 11.
Piatok
13. 11.
Sobota
14. 11.

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 + Za Jozefa Vlkoviča, č. 69
Spovedanie 16.00 – 16.50

ŠTERUSY 17.00 + Za manžela, č. 182
LANČÁR
LANČÁR

Spovedanie 16.00 – 16.50
18.00 + Za Máriu a Martina Jankoviča, č. 18
Spovedanie 17.00 – 17.50
18.00 Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie v rodine, č.107
Spovedanie 17.00 – 17.50

Sv. Stanislav
Kostka

ŠTERUSY 17.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu, č. 76

Féria

KOČÍN

Spovedanie 16.00 – 16.50

8.00 + Za Silvestra Kužlíka, rod. z o. s. a ost. rodinu, č, 73
Spovedanie 7.15 – 7.50

Nedeľa
15. 11.

3 3 . ne de ľa – A

LANČÁR 14.30 Sobáš: Filip Zemko a Laura Remenárová
8.00 – 8.30 možnosť prijať sv. prijímanie
KOČÍN
9.00 – 9.30 možnosť prijať sv. prijímanie
ŠTERUSY
10.00 – 10.30 možnosť prijať sv. prijímanie
LANČÁR
LANČÁR 11.00 Za farníkov a dobrodincov
Prenos sv. omše cez stránku www.kocinlancar.sk

1. Opäť prichádza ku dovoleniu sláviť sv. omše s účasťou najviac 6 osôb vrátane kňaza. Z tohto
dôvodu Vás prosím o vzájomnú obetavosť a ohľaduplnosť, aby sa sv. omše mohla zúčastniť osoba
kostolníka a len najbližšia rodina (najviac 4 osoby), na ktorej úmysel sa bude sv. omša sláviť.
2.

Naďalej zostávajú povolené krsty, sobáše a pohreby s obmedzením v interiéri 1 osoba na 15 m2. Pri slávení
obradu v exteriéri je potrebné zachovať primerané rozostupy.

3.

Možnosť pristúpiť ku sv. spovedi bude pred každou sv. omšou. Spovedať budem v interiéri kostola. Je
potrebné mať rúško, alebo inú vhodnú alternatívu s prekrytím horných dýchacích ciest (ústa aj nos) Počas
spovedania bude možnosť prijať Eucharistiu. V tomto čase pred sv. omšou bude otvorený kostol aj pre
súkromnú modlitbu. Aj v tomto Vás prosím o zodpovednosť a vzájomnú ohľaduplnosť, aby sa krátko mohol
pomodliť každý a aby sme nevytvárali zhromaždenia väčšie ako 6 osôb.

4.

Počas nedieľ, keď budem sláviť iba sv. omšu za farnosť prostredníctvom internetu, Vám chcem vytvoriť
možnosť pristúpiť ku sv. prijímaniu v Kočíne v čase od 8.00 do 8.30, v Šterusoch od 9.00 do 9.30 a v Lančári od
10.00 do 10.30 hod. Aj v tomto prípade sa musíme vyhnúť zhromaždeniu viac ako 6 osôb v jednom čase.

5.

Možnosť získavať odpustky pre duše zosnulých je predĺžená na celý mesiac november.

6.

Biskupi Slovenska vyzývajú veriacich k pravidelnému piatkovému pôstu a k modlitbám za odvrátenie nákazy.

7.

V prípade potreby spovede, rozhovoru, modlitby, pomoci, alebo služby kňaza volajte na číslo: 0903 849 065.

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 i za akúkoľvek obetu a modlitbu pre farnosť. Ďakujem za pomoc pri streamovaní nedeľnej
omše. Ďakujem všetkým obetavým ľuďom, ktorí opravili veľkú časť dlažby a okolia kostola sv. Jozefa
v Lančári.

10. Milodary: bohuznámi na potreby farnosti 50, 2 x 20 a 2 x 10,- EUR
Želám požehnané prežívanie tohto neľahkého obdobia.

