Farský kostol Mena Panny Márie v Čani
po výmene okien a maľovaní interiéru

AKTUALIZOVANÉ PODMIENKY PRE VEREJNÉ BOHOSLUŽBY OD 3. JÚNA 2020
- vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými
dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo
poskytnúť jednorazové rukavice,
- zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými
miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je
potrebné v radoch alternovať,
- nepodávať si ruky,
- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky
respiračného infekčného ochorenia,
- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ
dezinfikovať ruky. Striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
predmetov.

Bohoslužby v 10. týždni obdobia Cez rok: 8.6.2020 – 14.6.2020
Pondelok
8.6.
Utorok
9.6.
Streda
10.6.

Štvrtok
11.6.
Piatok
12.6.
Sobota
13.6.

Nedeľa
14.6.

Pondelok
10. týždňa cez rok
Utorok
10. týždňa cez rok
Streda
10. týždňa cez rok
Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi

slávnosť
Piatok
10. týždňa cez rok
S nedeľnou platnosťou

JEDENÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

18:00 Čaňa

+ Mária, Ján Jesenský

18:00 Ždaňa

+ Margita Levaiová

8:00

Čaňa

+ Štefan Timko

17:00 Gyňov

ZBP Tomáš

18:30 Čaňa

+ Mária, Ladislav Timko

18:00 Ždaňa

ZBP Martina a Radoslav s rod.

18:00 Gyňov

ZBP Margita Ječová – 75. r. života

18:00 Čaňa

Za členov BSR

18:00 Ždaňa

Za členov BSR

18:00 Čaňa

ZBP detí a vnúčat

8:00

+ Elena Smoligová

Čaňa

9:00 Ždaňa

ZBP Mária

10:30 Gyňov

Za farnosť

11:00 Čaňa

+ Anna, Anna, Michal, Štefan

OZNAMY:
Stoličky v kostole v Čani
Po výmene okien a obnove dverí na farskom kostole a po maľovaní interiéru
potrebujeme vymeniť aj stoličky v kostole. Stoličky, ktoré slúžili dlhé roky a sú ešte
funkčné budú ponúknuté v pondelok večer, v stredu ráno a v piatok večer po
svätých omšiach za symbolický príspevok minimálne 3,-€ (kto chce prispieť viac,
na nové stoličky, nebudeme brániť
). Vopred vďaka všetkým, ktorí podporíte
farský kostol.
Zbierka na katolícke masmédiá:
Čaňa: 270,-€; Ždaňa: 199,-€; Gyňov: 80,-€.
Na kostol v Čani darovali Ľudovít Fialek s manželkou 100,-€.

