PORIADOK BOHOSLUŽIEB V TÝŽDNI OD 11.5. DO 17.5.2020
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+Anna Kovalíková
ZBP pre Michala a Veroniku s rodinou

Sv.Jána
Nepomuckého
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ZBP pre Huga Valkučáka
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1.+Pavol Stedina
2.+Valentín,Štefánia,Marta,Helena
a ost.z rodiny
+Cyril Chovanec
+Daniel, Oliver
1.+Valéria Tinschmidtová
2.+Jozef,Veronika,Jozef a ost. z rodiny
+Gabriela Krišová
+Veronika Hurtuková,č.188
+Michal Šlosár
1.+Vladimír Chovanec
2.ZBP pre r.Maťašovú
+Vladimír,Terézia,Ján,Helena,Ján
+Tomáš Sontág
1.+Cecília(10.výr.) a + z r.Mikovej,
Ružbarskej
2.+Štefan,Júlia a ost. z rodiny
+Anton Pella
+Anna Straková
1.+Anton Vrabeľ, Irena, Ladislav
Lukáčovci
2.ZBP pre Lenku s rodinou

Féria

Sobáš: Ištoňa - Friedlová
Lipany
ZBP pre Daniela,č.19
8.00
Lipany
+Anna Kovalíková
8.00
Lúčka
ZBP pre Ľubomíra s rodinou,č.96
6.veľkonočná 9.15
Lipany
+Štefan Križalkovič
nedeľa „A“
NE
9.15
Petrovenec
+Daniel Tejbus, Ján, Paulína
17.5.
10.30
Lipany
ZBP pre Adriána
10.30
Ďačov
+Štefan Dlugoš, Terézia, č.178
17.00
Lipany
+Alžbeta Tudajová
Farské oznamy
►Novomanželia Dvorščákovci obetovali na kostol 50€, bohuznámy 50€ a 40€,
rod.Tkáčová 100€, z pohrebu nebohej Anny Vargovej 100€. Za vaše milodary
ďakujeme.
► Prosíme snúbencov, aby na farskom úrade oznámili, či júnové a júlové termíny
sobášov zostávajú v platnosti alebo si ich presúvajú.
Lipany

► Spovedáme počas týždňa pred sv.omšou. Dbajte na rozostupy 2m.

Sviatosť manželstva chcú prijať: ► JAKUB JANOŠKO, syn Petra a Anny
r.Andraščíkovej, bytom Lipany & NIKOLA ONDKOVÁ, dcéra Antona a Márie
r.Jurčenkovej, bytom Ďačov. Ohlasujú sa 1.x.

Od pondelka 11. mája 2020 platí:
Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od
účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa
počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime.
Omše budeme slúžiť vo zvyčajných časoch vo všetkých kostoloch
farnosti tak ako je v oznamoch.

Na omšu môže do kostolov vojsť len obmedzený počet veriacich,
ktorý zaujme vopred vyznačené miesta na laviciach. Miesta na
sedenie sú len v každej druhej lavici, resp. v každom druhom rade
stoličiek so zachovaním odstupu 2 metre medzi osobami. Členovia
jednej domácnosti môžu sedieť pri sebe v jednej lavice bez 2m
vzdialenosti.
Prosíme aby sme do kostola prednostne pustili tých, ktorých
úmysel sa slúži (v Lipanoch nech obsadia miesta v južnej
kaplnke). Keď sa obmedzená kapacita kostola naplní, prosíme
ďalších prichádzajúcich, aby zostali vonku. Aj vonku je potrebné
dodržať rozostupy 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti).
Rodičia s malými deťmi preto môžu zostať vonku.
Do kostola môže vstúpiť len osoba s rúškom na tvári, ktorá si
pri vstupe vydezinfikuje ruky.
Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku. Bude sa
rozdávať osobitne aj ľuďom stojacím vonku. Aj v rade na sv.
prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup. Toto výnimočné
(dočasné) prijímanie na ruku v tomto ťažkom období nie je hriech.
Ježiš sa neštíti nášho tela, dokonca, on sa narodil v špinavej
maštali. Jediná prekážka k hodnému sv. prijímaniu je nečisté
ľudské srdce. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol
prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred
bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.
Spovedať budeme pol hodinu pred sv. omšou a vo vyhlásených
časoch za tých istých hygienických podmienok.
Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je
na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré nebudú bez ťažkostí, využili
na dobré. Rešpektujme pokyny a zaumieňme si vopred, že
urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme
v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej
kresťanskej viery.

