RÍM. KAT. FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, ZBUDSKÉ DLHÉ

Rozpis svätých omší na mesiac:
DÁTUM

LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS

17.11.2020/ut
18.11.2020/str
19.11.2020/štv
20.11.2020/pia
21.11.2020/so

Sv. Alžbeta Uhorská, reh. (sp.)
Féria
Féria
Féria
Vigília Krista Kráľa

22.11.2020/ne

Krista Kráľa

24.11.2020/ut
25.11.2020/str
26.11.2020/štv
27.11.2020/pia
28.11.2020/so

Sv. Ondrej Dunc-Laka a spol.
Féria
Féria
Féria
Vigília 1. adventnej nedele

29.11.2020/ne

1. adventná nedeľa

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
8:00
9:15
10:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
8:00
9:15
10:30

MIESTO

November 2020
ÚMYSEL

* za  z Hrabovca n./L.
 Anna Kopejová
* za  z Jablone
* za  zo Slovenského Krivého
 Štefan P.
Za  z rod. Kocajová a Kulanová
Ladislav Cichý, Alžbeta a Jozef
Timuľak
JA - č. domov: 1 - 54
ZBP rod. Bukovčíková, č. 121
Hrabovec n./L.
 Mikuláš a za  z rod. Pekalová
Zbudské Dlhé
 Anna Slivková
Jabloň
 Cyril, Anna, Ján a Helena
Slovenské Krivé
 Jozef Furman
JA - č. domov: 54 - 91 ZBP rod. Ištoková a Dzurová
SK - č. domov: 26 - 50 Za farnosť
ZD-č. domov: 41 - 122 Na úmysel rodiny
HR - nepárne č. domov  Anna Pekalová,
Michal a Helena Šefčík
Hrabovec n./L.
Zbudské Dlhé
Jabloň
Slovenské Krivé
SK - č. domov: 1 - 25
ZD - č. domov: 1 - 40
HR - párne čísla domov

* HR  Ladislav Cichý, Helena Sabová, Gracián Kleštinec, Anna Cichá, Marta Kulanová, Helena Katanová, Peter Kataník,
Peter Karoľ, Július Šuhajda, Jozefína Maliňaková, Pavlína Demčáková, Ján Palašta, Anna Pekalová
* JA  Verona Jesenková, Magdaléna Kontuľová, Štefan Gergeľ
* SK  Elena Balicová, Anna Šuľová
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Usmernenia:
Od 16. 11. platia nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.
Nadobúda sa možnosť tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri
uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. 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.
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.
Zákaz zhromažďovania nebol zrušený, preto nie je možné pozývať ďalších ľudí, aby
zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred
chrámom.
Zároveň 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 a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch,
kľučiek, podláh a predmetov.

V našej farnosti je potrebné v jednotlivých dedinách utvoriť skupiny podľa čísel
domov najmä pre návštevnosť bohoslužieb v nedele a veľké sviatky (počas týždňa
skupiny potrebné nie sú).
V Hrabovci n./L. kapacita miest na sedenie je 135 – utvoria sa 2 skupiny:
1. skupina – účastníci z párnych čísel domov
2. skupiny – účastníci z nepárnych čísel domov
V Zbudskom Dlhom kapacita miest na sedenie je 45 – utvoria sa taktiež 2 skupiny:
1. skupina – účastníci z čísel domov 1 – 40
2. skupina – účastníci z čísel domov 41 – 122
V Jabloni je kapacita miest na sedenie 48 – utvoria sa až 3 skupiny:
1. skupina - účastníci z čísel domov 1 – 54
2. skupina - účastníci z čísel domov 55 – 91
3. skupina - účastníci z čísel domov 92 – 132
V Slov. Krivom kapacita miest na sedenie je 46 – utvoria sa taktiež 2 skupiny:
1. skupina - účastníci z čísel domov 1 – 25
2. skupina - účastníci z čísel domov 26 – 50
Pozn.: príbuzní, ktorí dali slúžiť úmysel na danú sv. omšu, môžu prísť aj keď
nespadajú do skupiny podľa ich čísla domu.
-------------------------------------- bude možnosť prijať aj sviatosť zmierenia – k dispozícii budem 30, resp. 40
min. pred každou sv. omšou okrem nedieľ. Spovedať budem v sakristii kostola
(kvôli 2m odstupu od kajúcnika).
 kto pociťuje príznaky choroby (hoc aj bežnej chrípky) nech ostane doma !!!
Stále je v platnosti dišpenz ohľadom neúčasti na nedeľnej sv. omši.
 riziková skupina - starší ako 65. rokov, (chronické ochorenia...) nech v tomto
období zvážia účasť na sv. omši.
 sv. omše (aj nedeľné) sú zatiaľ bez spoločných spevov.
-------------------------------------Ponuka:
Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea nášho rodáka, o. arcibiskupa Mons.
Bernarda Bobera (70.r.) vyšla z pera Mons. Mariána Čižmára veľmi krásna a hodnotná
kniha pod názvom „Arcibiskup Bernard Bober.“
Hneď na začiatku knihy je zmienka o rodnej obci a farnosti Zbudské Dlhé v meniacom
sa toku dejín. Autor pokračuje spomienkami o. arcibiskupa na rodinné, náboženské
a školské prostredie. Prechádza cez stredoškolské štúdia až k zrodu kňazského
povolania a následne životom v bratislavskom seminári a štúdiou na teologickej
fakulte. Veľká časť knihy je venovaná kňazskej službe - od kaplánskych čias, cez farára
a napokon humenského dekana. No najväčšia časť knihy je venovaná biskupskej
a následne arcibiskupskej služby.
Kniha mapuje krásny prierez životom nášho o. arcibiskupa. Obsahuje viac ako 400
strán. Naša farnosť dostala od vydavateľa ponuku za najlepšiu cenu na trhu – 1ks/20€.
Kto má záujem, môže si ju zakúpiť v sakristiách kostolov.
Knihu som už aj osobne prečítal a môžem ju len vrele odporučiť (niekto si ju môže
zadovážiť aj ako vianočný darček). Je skutočne veľmi pekná.

