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33. NEDEĽA CEZ ROK SL
15. 11. 2020

LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA A PROGRAM BOHOSLUŽEB

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Féria
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, sp
Féria
Féria
Féria
Obetovanie Panny Márie, sp
34. NEDEĽA CEZ ROK KRISTA KRÁĽA, SL
VEĽKÁ FRANKOVÁ

PONDELOK
STREDA
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18
06 15
18 00
18 00
10 00

† František Krempaský
Za zdr. a B. p. pre Michala a Jána
Za zdr. a B. p. Alžbety pri živ. jubileu
Za voľbu nového biskupa
Za veriacich

UTOROK
ŠTVRTOK
SOBOTA
NEDEĽA

08 00
18 00
17 00
08 00

Za zdr. a B. p. pre Michala a Jána
† Jozef a Jozef Kromka
† Ján, Agnesa a Vojtech Kromka
† Tomáš, Veronika a Anna Dlugi

00

MALÁ FRANKOVÁ

INÉ OZNAMY

➢ V nedeľu bude sv. omša vysielaná Online o 10.00 cez YouTube kanál Spoločenstva Perla. Link nájdete aj na
➢

facebooku Spoločenstvo Perla, alebo aj na mojom profile.
Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré
sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.
Šachovnicové sedenie
Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní
opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými
miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o
jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica
existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50
veriacich.
Stále platí zákaz zhromažďovania
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne
definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby
zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
Povinnosť dodržiavať hygienické opatrenie
Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia:
✓ povinné sú rúška,
✓ dezinfekcia pri dverách,
✓ nepodávanie rúk,
✓ nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou,
✓ rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti,
✓ a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
Seniori, chronicky chorí, rizikové skupiny
V daných okolnostiach prosíme seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny , aby návštevy bohoslužieb
zvážili. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

(!) Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré
sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

➢ Dnes je Zbierka na seminár, . Prosíme, aby podľa svojich možností podporili túto inštitúciu. Zbierka sa realizuje cez
dary na účet Biskupského úradu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460,
VS: 412 050 955
➢

➢

Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková
Jozef Frankovský
č. d. 83
Pavol Kromka
č. d. 84
Jozef Kromka
č. d. 85
Veľmi úctivo by som poprosil o pomoc pri upratovaní: Malá Franková (Kľúče na upratovanie sú u Kubíka MF 33)
Ján Soľava
č. d. 45

