FARSKÉ

OZNAMY

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 15.11.2020

Liturgický kalendár
17. 11. Utorok
Sv.Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
21. 11. Sobota
Obetovanie Panny Márie
Lovča
16. 11. Pondelok
17. 11. Utorok
18. 11. Streda
19. 11. Štvrtok
20. 11. Piatok
21. 11. Sobota
22. 11. Nedeľa

- 18.00 Poďakovanie za BP v chorobe a prosba o Božiu pomoc
- 8.00 + Vít Kabina a rodičia z oboch strán
- 8.00 na úmysel ordinára
- 8.00 + Filoména Hrmová – mesačná
- 18.00 Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu
- 8.00 + Pavel, Angela, Martin a starí rodičia z oboch strán
- 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka
16. 11. Pondelok - 17.00 + Gejza a Paulína Dekýšoví
20. 11. Piatok
- 17.00 + Albín a Katarína
22. 11. Nedeľa
- 8.30 Za Božiu pomoc pre rodinu
●

●
●

●
●
●
●

●

Usmernenia pre sv.omše
Stále platí dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosím tých, ktorí
sú viac ohrození, aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií.
Ak je sv.omša aj v Dolnej Trnávke, kostol v Lovči sa otvára 30 min pred sv.ošmou.
Dezinfekcia rúk, vstup s prekrytím úst a nosa. Bohoslužby možno vykonávať len
s výlučne sediacimi veriacimi a platí šachovnicové sedenie. Tzn. nikto nesmie
stáť a môže byť obsadená len 50 percentná kapacita kostola. Pri príchode
a odchode z kostola treba dodržiavať 2m odstup. Nakoľko stále platí zákaz
zhromažďovania sa, pred kostolom sa nesmie stáť vo väčšom množstve.
Spoločné modlenie pred sv.omšami nebude. Nespieva sa a ruky sa nepodávajú.
Spovedám v sakristii a v čase ako zvyčajne.
Kto sa cíti akokoľvek chorý, nech z lásky k ostatným zostane doma.
Úmysly na sv.omše môžete nahlasovať telefonicky.
Ostatné oznamy
Do 18. decembra na piatky biskupi vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie.
Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi
ochoreniami, majú sa postiť tak, ako na Veľký piatok (zdržať sa mäsitých pokrmov;
3x za deň jesť a z toho len raz dosýta). Pôst nie je povinný pod hriechom,
je dobrovoľný. Ale nakoľko sa nemáme previniť ani zanedbávaním dobrého, komu je
to len trochu možné, nech sa nasledujúce piatky postí.

Lovča:
 V sobotu kostol upratuje 2.skupina – Mária Bahnová
 V nedeľu budeme sláviť výročie posviacky chrámu.

.

Ak budeme deťom od ich najútlejšieho veku vlievať do sŕdc
ducha veľkodušnosti a sebazriekania, pomôžeme im dožiť sa radosti,
ktorú prináša sebadarovanie.
Sv. Matka Tereza

045/6735383

0907 345 098

1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať
v domácej izolácii.
2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto
hromadného podujatia.
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(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných
podujatí podľa § 4 ods. 2 písm.
b) ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon
obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom,
respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na
ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých
to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov
hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie
prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 ,
e) dodržiavať respiračnú etiketu,
f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
príznaky respiračného infekčného ochorenia,
g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz,
či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať
ruky,
i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci
zakaždým vydezinfikovať ruky,
j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
k) zakazuje sa podávanie rúk,
l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek,
podláh a predmetov,
n) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že:
1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo
2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia
obsadenia miest musí v radoch alternovať.

