PORIADOK BOHOSLUŽIEB
od 11.05.2020 – 17.05.2020
Deň
Pondelok
11.05.
Utorok
12.05.
Streda
13.05.
Štvrtok
14.05.
Piatok
15.05.
Sobota
16.05.
Nedeľa
17.05.

Liturgická oslava

Čas Úmysel sv. omše
18:30 † Karol Pepucha

Sv. Pankráca – mučeníka

18:30 † Mária a Jozef Tekeľ a ich deti

Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej

18:30 † Ignác Matkuľčík – kňaz

Sv. Mateja – apoštola – sviatok

07:00 † Johana a Ondrej Puvák a ich deti

Sv. Jána Nepomuckého – kňaza
a mučeníka

18:30 † Mária a Martin Káčerik
Z deviatnika Mareka Pjenteka
07:00 za požehnanie rodín
07:30 Na úmysel (pre veriacich nad 65 rokov)

6. veľkonočná nedeľa

09:00 † Mária a Ignác Mišudík a ich deti
Da

10:30 Za veriacich farnosti



Kostol je otvorený k súkromnej modlitbe od 13:00 – 17:00 hod.



Spovedá sa v týždni pondelok – piatok od 18:00 hod., v piatok ráno od 08:00 hod. Spovedá sa
vonku za sakristiou, keby pršalo, spovedá sa pri fare pod strechou. Ten, kto sa spovedá aj kňaz
majú rúško.



Pri vchode do kostola si treba prečítať oznam ohľadom bohoslužby v čase koronavírusu.



Kto bude chcieť niečo vybaviť na fare v čase koronavírusu, volajte na č.t. farského úradu
043/552 38 38.



Májová pobožnosť 10 minút pred sv.omšou.



Počas celého obdobia pandémie až do času, kým nezrušia obmedzenia počtu ľudí v kostole,
veriaci majú dišpenz od nedeľnej sv.omše a sv.omše vo sviatok. Kto by nešiel do kostola na
sv.omšu v tomto období pandémie, nemá hriech.



Ak je niekto chorý, má napríklad problém s chrípkou, dýchavičnosť alebo kašľanie a iné vážne
ochorenie, nech uváži svoju účasť na sv.omši, aby si nepoškodil na zdraví.



Kto by nevošiel do kostola, môže ostať vonku, bude tam ozvučenie. Tiež vonku musia mať
veriaci rúško a odstup od seba 2 m.



Počas pandémie čítania na bohoslužbách čítajú miništranti alebo kostolník.



Počas pandémie môžeme naďalej sledovať sv.omšu na TV Lux alebo TV Noe.

