PROGRAM BOHOSLUŽIEB OD 19. 04. 2021 DO 25. 04. 2021

Pondelok

Likavka

18.00 +Peter, Berta a Etela V

Utorok

Likavka
Likavka

14.00 pohreb +Juraj Pindura
P
18.00 za zdr. a Božie požehnanie pre Magdalénu V

Streda

Likavka

18.00 +Vladimír

Štvrtok

Martinček
Likavka

17.00 za zdr. Márie a jej rodiny
P
18.00 za rodičov Jozef, Mária a Matej

Piatok

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
Martinček 17.00 +Viktor a Ľudmila
Likavka
18.00 +Michal a Terézia

Sobota

Sv. Juraja, mučeníka, patróna našej farnosti
Likavka
15.30 za farnosť
P
17.00 +Anna a Štefan Páter V

V
V

P
V

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
Likavka
07.30 na úmysel
V
Martinček 09.00 poďakovanie za 50 rokov Mariána P
Likavka
10.30 +Hermína a Karol Maga
V

-

-

od pondelka 19.4.2021 sa budú môcť opäť sláviť bohoslužby s účasťou veriacich, avšak s
určitými pravidlami.
Počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu "jedna osoba na 15
m2" z plochy priestoru kostola.
a) vstup a pobyt v kostole umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
c) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky
respiračného infekčného ochorenia,
d) zakazuje sa podávanie rúk
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS žiada kňazov aj veriacich, aby pri sláveniach
zodpovedne dodržali opatrenia a dbali na ochranu zdravia každého človeka. Zároveň
pripomína, že kvôli limitovanej účasti budú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti
byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení
pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete.
Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania
LK – ŠT – Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej – od 17.00 hod...
Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár Vzhľadom na okolnosti môžete prispieť
v kostole do pokladničky a prispieť možno aj priamo na účet... Číslo účtu: SK52 0900
0000 0001 0138 0460, VS: 412 050858. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
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