FARSKÉ

OZNAMY

KRST PÁNA – 9.1.2022
Liturgický kalendár
Končí sa vianočné obdobie.
Lovča
10. 1. Pondelok
11. 1. Utorok
12. 1. Streda
13. 1. Štvrtok
14. 1. Piatok
15. 1. Sobota
16. 1. Nedeľa

- 18.00 (OP) + Jolana Bošková – mesačná
- 18.00 (OP) + Erika Beňová – mesačná
- 8.00 (OP) na úmysel ordinára
- 8.00 (OP) na úmysel ordinára
- 14.00 (OP) + Mária Koštová - pohrebná
- 7.00 (OP)
- 10.00 (OP) + Blažena Kabinová a Mária Kútniková – mesačná,
a Jozef Kabina

Dolná Trnávka
11. 1. Utorok
- 17.00 (OP) + Marta Hašková – mesačná
15. 1. Piatok
- 17.00 (OP) + Jozef Dekýš – mesačná
16. 1. Nedeľa
- 8.30 (OP) Za farníkov
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Usmernenia pre sv.omše a individuálnu duchovnú starostlivosť
Možnosť slávenia bohoslužieb iba v režime OP (očkovaní + prekonali ochorenie).
Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného PCR testom do 180 dní.
Osoby s certifikátom o výnimke z očkovania + test PCR 72h, Ag48h
Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov.
Bohoslužba bez spevu: Lovča – 202; Dolná Trnávka 117
Bohoslužba so spevom: maximálne 100 ľudí
Pri vstupe sa treba sa preukázať potvrdením (napr. SMS o pozitivite z PCR testu)
Respirátor (deti nad 6 rokov), dezinfekcia rúk, zákaz podávania rúk.
Ak to umožňuje kapacita, sedí sa v každom druhom rade. Ak to neumožňuje, sedí
sa šachovnicovo (nedýchať druhému na krk).
Kto sa cíti akokoľvek chorý, nech z lásky k ostatným zostane doma.
Neočkovaní sa môžu telefonicky dohodnúť na sv.spoveď a sv.prijímanie.

Ostatné oznamy
●

Úmysly na sv.omše môžete nahlasovať aj telefonicky.

Lovča:
◆ V sobotu kostol upratuje 1.skupina – Anna Hrmová.
Dolná Trnávka:
◆ Na Dobrú novinu ste obetovali 834,20 EUR. Srdečné Pán Boh zaplať.
Boh je poslednou inštanciou etiky a najvyššou garanciou proti
každému zneužívaniu moci jedného človeka nad druhým.
Sv.Ján Pavol II

045/6735383

0907 345 098

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka,
kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej
izolácii.
Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia,
je potrebné opustiť miesto hromadného podujatie a telefonicky
kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.
Zákaz podávania rúk.
Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s
chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického
systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča
zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

