Program od 06.12.2020 do 13.12.2020
DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

6.

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

ZBIERKA NA PÚTNICKY DOM V KLOKOČOVE
SV. LITURGIE: 8.00; 10.00; 11.15; 17.30
7.
PO

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup

6.45 +Jozef, Andrej, Mária, Ján
16.20 Veľká večiereň
17.00 *Timur, Boris, Viktor / +Pavol, panychída

8.
UT

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

6.45 Sv. liturgia /*Ján s rod./
17.00 Sv. liturgia / *Mária/
sviatok
18.00 Sv. liturgia za veriacich
Náš prepodobný otec Patapios
9.
6.45 *Marta s rod.
STR
17.00 *Helena s rod. / +Dezider, panychída
Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf
10.
6.45 +Juraj
ŠT
15.00 ADORÁCIA
17.00 +Helena
Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik
11.
6.45 +kňaz Ján, Ján, Johana
PIA
Zdržanlivosť
17.00 *Mária, Vasiľ
od mäsa
Prikázaný

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

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup

12.

7.00 +za duše, na ktoré si nikto nespomína

13.

o. Jozef
o. Roland

o. Jozef

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV
8.00
10.00
11.15
16.50
17.30
8.30

Sv. liturgia /pre seniorov/
Sv. liturgia
Sv. liturgia /pre prvoprijímajúce deti/

Večiereň
Sv. liturgia
PEREŠ - Sv. liturgia

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

Upratovať chrám budeme utorok po rannej sv. liturgii.
Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe.

VSTUP do chrámu len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom,
respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou.
Prosím dezinfikovať si ruky pri vstupe do chrámu.
Spovedáme v týždni pol hodinu pred sv. liturgiou.
WEB: www.kezapad.grkatke.sk ; grkatkezapad.webnode.sk

Oznamy 06.12.2020
1.
Budúca nedeľa je Nedeľa PRAOTCOV, liturgie budú o 8.00 ; 10.00; 11.15 pre
prvoprijímanjúce deti a večer o 17.30.
2.
Dnes pri všetkých liturgiách bude zbierka na KLOKOČOV - stavbu domu pútnikov, ak by
ste chceli obetovať väčšiu sumu, môžete prísť osobne do sakristie a doniesť svoj dar. PBZ za
Vaše dary.
3. Utorok máme prikázaný sviatok Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou, sv.
liturgie 6.45, 17.00 a 18.00. Večiereň bude pondelok o 16.20.
4.
Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň
veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko".
!Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný.!

5.
Kalendáre: V sakristii máme na predaj stolové a knižné kalendáre. Členovia
Spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať kalendár a podielovú knihu.
6.
Stále platí dišpenz biskupov od nedeľnej povinnosti.
7.
Na stolíkoch je nové Slovo / dvojčíslo 1,60/ a Misionár.
8.
Na laviciach vzadu je program bohoslužieb a oznamy.
9.
Prosíme dodržiavať hygienické zásady v chráme a šachovnicové sedenie.
10. Blížia sa sviatky Narodenia Pána, ktorí chcete darovať na výzdobu, vpredu je
pokladnička na tento úmysel. PBZ.
11. Spovedáme priebežne vždy cez týždeň pol hodinu pred sv. liturgiou .
12. Prosíme, nenechávajte si vianočnú spoveď bezprostredne pred sviatkami na
poslednú chvíľu, ale naplánujte si ju v prvej polovici počas mesiaca december, lebo
veľkú spoločnú spoveď neplánujeme kvôli situácii okolo pandémie, keďže sa môže aj
v chráme zhromažďovať iba určený počet osôb. PBZ
13. Úmysel modlitbového zápasu: Za ukončenie pandémie a za všetkých chorých.

! PROSÍM DODRŽIAVAŤ TIETO HYGIENICKÉ POKYNY!
1. VSTUP DO CHRÁMU /aj počas liturgie/ len s prekrytými hornými
dýchacími cestami /nos, ústa/ rúškom, respirátorom bez
výdychového ventilu, šálom alebo šatkou ! /
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./

IBA SEDENIE – POVINNE
ŠACHOVNICOVO
S ROZOSTUPMI. Prosíme o dodržiavanie odstupov pri sedení aj pri

3. V CHRÁME

vchádzaní a vychádzaní z chrámu, či pri podávaní sv. prijímania.
Rodina môže sedieť bez odstupu spolu.

4. NAJSV. EUCHARISTIU BUDEME PODÁVAŤ LYŽIČKAMI. JE POTREBNÉ PRED PRIJATÍM
NAJSV. EUCHARISTIE NA RUKU DEZINFIKOVAŤ SI RUKY. Deti prichádzajú na sv.
prijímanie s rodičmi.
5. Prosíme, aby ste v chráme nenechávali svoje osobné veci. /napr. modlitebné knižky, fľaše.../

6.

7.

Na bohoslužby od 16.11.2020 do 50%
kapacity chrámu -120 osôb.
!! Do chrámu nemajú chodiť chorí a tí, ktorí
majú byť v povinnej alebo dobrovoľnej
karanténe.!!

