Program od 04.10.2020 do 11.10.2020
OSEMMNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

4.
5.
PO
6.
UT
7.
STR

8.
ŠT

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup

SV. LITURGIE: 8.00; 10.00 ; 11.15; 17.30 - prevziať si LÍSTKY V SAKRISTII
Svätá mučenica Charitína

6.45 *Michal, Helena s rod.
17.00 +Karol

o. Roland
o. Jozef

Svätý a slávny apoštol Tomáš

6.45 +Helena
17.00 +Anna, Ján, Mária, Jozef, Zuzana/ +Milan , panychída

o. Jozef
o. Tomáš

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

6.45 +Mária
16.20 FARSKÉ VEČERADLO
17.00 +Mária

o. Roland
o. Jozef

Naša prepodobná matka Pelágia

6.45 *Gabriel s rod.
15.00 ADORÁCIA
17.00 *Na úmysel darcu

o. Jozef
o. Tomáš

Svätý apoštol Jakub Alfejov

9.
PIA

6.45 +František
o. Tomáš
17.00 +Za duše, na ktoré si nikto nespomína
o. Roland
od mäsa
10.
Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia
SOB
7.00 +Juraj
o. Jozef
17.30 Sv. liturgia s platnosťou na nedeľu
o. Tomáš
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI; PAMIATKA SV. OTCOV
Zdržanlivosť

11.

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov; Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Teofan Popísaný, nicejský biskup

6.45
8.00
10.00
11.15
16.50
17.30
8.30

Sv. liturgia
Sv. liturgia
Sv. liturgia /Príprava detí na 1. sv. prijímanie/

o. Jozef
o. Jozef
o. Tomáš

Sv. liturgia
Akatist k Bohorodičke
Sv. liturgia
Sv. liturgia - Pereš

o. Tomáš
o. Roland
o. Roland
o. Roland

Upratovať chrám budeme piatok po rannej sv. liturgii.
Prípravu detí na 1. sv. prijímanie začíname 11. októbra 2020 o 10.00 na fare.
WEB: www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk

Na liturgii podľa opatrení ÚVZ SR môže byť

50 osôb. Vstup na nedeľné liturgie je na
LÍSTKY, ktoré si môžete
prevziať v sakristii.

/na nedeľné liturgie
6.45; 8.00; 10.00; 11.15 a 17.30 a večernú
sobotnú liturgiu o 17.30/

Prípravu detí na 1. sv. prijímanie
začíname 11. októbra 2020 o 10.00 na fare.
Spovedáme počas týždňa vždy pol hodinu pred sv. liturgiou.
WEB: www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk

OZNAMY 04.10.2020
Budúcu nedeľu 11. októbra 19. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI – pamiatka sv.
otcov siedmeho všeobecného snemu, sv. liturgie o 6.45, 8.00, 10.00, 11.15
a večer o 17.30. V sobotu liturgia o 17.30 s platnosťou na nedeľu.
2. Dnes akatist k Bohorodičke o 16.50.
3. Spovedáme priebežne pol hodinu pred liturgiou každý deň.
1.

4. Prípravu detí na 1. Sv. prijímanie začíname 11. októbra 2020 o 10.00 na fare.

5. Na liturgii smie byť 50 OSÔB podľa opatrení ÚVZ SR. Vstup na
nedeľné liturgie a večernú sobotnú liturgiu je na LÍSTKY, ktoré si
môžete prevziať v sakristii. Potrebujeme vytvoriť spoločenstvá po
50 osôb, aby čím viac ľudí sa mohlo vystriedať na liturgiách. Ak sa
všetky lístky na liturgiu nerozdajú, vstup na liturgiu je do počtu 50
osôb voľný aj bez lístka.
Tým, ktorým sa miesto na liturgii nezvýši, vieme dať po každej
liturgii sv. prijímanie. Cez týždeň lístky na liturgie nemáme, lebo
účasť na nich zvykne byť do 50 ľudí.
! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY!

1.

Vstupovať do chrámu

s ochranným rúškom

na ústach a nose,

alebo

so zahalenými

ústami a nosom.
2. Pri vstupe do chrámu vždy použite dezinfekčný prostriedok na ruky. /Aj v prípade, že máte
vlastné rukavice. Veriaci si môžu nosiť aj vlastný dezinfekčný prostriedok./

3. V chráme

sedenie DO ŠACHOVNICE je dobrovoľné,

ale

prosíme

o dodržiavanie odstupov pri sedení aj pri vchádzaní a vychádzaní z chrámu, či pre
podávaní sv. prijímania.
Rodina môže sedieť bez odstupu spolu. Stáť počas liturgie sa môže aj pred chrámom.
4. NAJSV. EUCHARISTIU BUDEME PODÁVAŤ AJ LYŽIČKAMI aj NA RUKU, PRETO JE POTREBNÉ PRED PRIJATÍM
NAJSV. EUCHARISTIE DEZINFIKOVAŤ RUKY. Deti prichádzajú na sv. prijímanie s rodičmi.
5. Prosíme, aby ste v chráme nenechávali svoje osobné veci. /napr. modlitebné knižky, fľaše.../

6. Na bohoslužby nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo
dobrovoľnej karanténe.

