Mimoriadne oznamy - 15. októbra 2020
Aktuálna zmena ohľadom verejného slávenia bohoslužieb
Bratislava 14. októbra (TK KBS) Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer
konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020.
Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné
ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb.
Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto
chvíli napríklad aj v Českej republike.
"Hoci to nie je veľká zmena, bude predsa uskutočniteľné, aby na svätú omšu prišla napríklad
aspoň rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená," povedal pre TK KBS Martin Kramara s tým, že KBS o danej veci už informovala biskupov, a momentálne sa pripravuje aktualizácia
informácií pre kňazov.
Spovedanie: je možné dohodnúť telefonicky.
Všetky sv. omše vo farskom i filiálnom kostole: sa budú sláviť pri počte 6tich ľudí vrátane kňaza. Prednosť účasti na sv. omši majú členovia rodiny, pre ktorých sa úmysel bude sláviť.
Úmysly sv. omší vo farskom kostole budeme slúžiť podľa rozpisu úmyslov z poslednej nedele,
úmysel z dnešnej rannej sv. omše (štvrtok) bol odslúžený v stredu večer.
Pondelok

6.30 za + Jána, Teréziu a Jána
17.30 za + Jozefa Mišíka, za + Oľgu, Jána Jakubíkových, za zdravie, Božiu pomoc
a Božie vedenie za Jozefa Mišíka
Utorok
6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov ružencového spoločen17.30 stva a za zomrelých členov
Streda
6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Romana
17.30 za + Andreja
Štvrtok 6.30
17.30 na úmysel
Piatok
6.30 na úmysel
17.30 za + Otíliu, Fedora, Imricha a Margitu
Sobota
6.30 za + Marina, Máriu, Emila, Antona, Alojza, Máriu a Vladimíra
Sobota: vigília z nedele
18.30 na úmysel
29.
7.00 za + Milana
nedeľa 8.30 za Boží ľud
(Misijná) 10.00 za + Jána, Gabrielu, Jozefa, Annu, Gertrúdu a Alžbetu
18.30 za + Agnesu, Imricha, Vincenta, Annu, Petra a Annu
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

