Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz

 Víťaz 473, 082 38 Víťaz
 051-7916235  vitaz@abuke.sk

ÚMYSLY
NA 47. TÝŽDEŇ 2020
DÁTUM

DEŇ

16.11. Po
17.11. Ut

KDE / KEDY / ÚMYSEL

VÍŤAZ 18:00

LITURGIA

+ Róbert Kráľ

Féria
(zelená)
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky,
spomienka
(biela)
Féria
(zelená)

+ Štefan Uličný

Féria
(zelená)

+ Vladimír Baloga

VÍŤAZ 18:00

60: Božena Baluchová

18.11. St

OVČIE 17:00

19.11. Št

VÍŤAZ 07:00

OVČIE 17:00

20.11. Pia
21.11. So

+ Ján a Justína

VÍŤAZ 18:00

Féria
(zelená)

VÍŤAZ 07:00

Obetovanie Panny Márie,
spomienka
(biela)

Za ZBP rodiny
Lackovej a Vihonskej
+ Terézia Miženková

VÍŤAZ 07:30
Za farnosť

22.11. Ne

OVČIE 09:00

Za zosnulých v rodine
Jozefa Matisa

VÍŤAZ 10:30

60: Alžbeta Uličná
*ďalšie oznamy na druhej strane...

KRISTA KRÁĽA

34. NEDEĽA CEZ ROK „A“

slávnosť
(biela)

Spolu:
Kto sa zúčastní
o na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, určenej na sviatok Krista
Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
o Túto modlitbu sa pomodlíme v rámci krátkej poklony, na konci svätej omše o 10.30 pred vyloženou
Oltárnou sviatosťou, ktorú budeme vysielať.
• Od pondelka 16. novembra budú
o na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia
verejných bohoslužieb.
o Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj
pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne.
o Veriaci v kostole 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.
o Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže
polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa
môže zúčastniť 50 veriacich.
o Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda
konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať
ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred
chrámom.
o Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia:
 povinné sú rúška,
 dezinfekcia pri dverách,
 nepodávanie rúk,
 nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou,
 dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania,
 rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti,
 dezinfekcia použitých nádob
 taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a
predmetov.
Víťaz:
•

Ovčie:

