GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV, farnosť sv. proroka Izaiáša,
Ľ u b o t i c e

Liturgický

program

Od 16. 11. na základe vyhlášky ÚVZ SR platia nové pravidlá, ktoré sa týkajú
aj slávenia verejných bohoslužieb. Informácia sa týka obnovenej možnosti
tzv. šachovnicového sedenia. Veriaci 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 chrámu. Pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre
verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu
miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ľudí, aby zaplnili aj miesto na
státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom. Stále platia
všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, rozdávanie
Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti atď. V daných
okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať,
aby návštevy bohoslužieb zvážili. Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.
Týždeň po nedeli Krista Kráľa
23. 11. – 29. 11. 2020
Pondelok

- sv. liturgia nebude

- - -

Utorok

 Bartolomej, Ján

17.00 h.

Streda

 Katarína, Martin

17.00 h.

Štvrtok

 rod. Dvořáková, rod. Kozárová

17.00 h.

Piatok

- sv. liturgia nebude

- - -

Sobota

- sv. liturgia nebude

- - -

Nedeľa

26. po ZSD

9.00 h.

- archieparchiálna zbierka na Charitu II.

(csl.)

O z n a m y (22.11.2020)
- predplatné časopisu SLOVO: na rok 2021 príspevok pri odbere 11 a viac kusov = 16,- €; príspevok je
potrebné uhradiť do 29. novembra t. r. ...
- členovia SSCM si môžu v sakristii prevziať knižný kalendár na rok 2021 a podielovú knihu; tiež je
potrebné uhradiť členské vo výške = 5,- € ...
o. Mgr. Igor Zimovčák, farár
tel.: +421 (0) 911 811 295
https://www.lubotice.eu/sluzby/bohosluzby ; https://www.facebook.com/farnostlubotice/

