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PREHĽAD BOHOSLUŽIEB
KRISTA KRÁĽA

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ

KOBYLY
Nedeľa, 21. november 2021
DÁTUM

www.kobyly.rimkat.sk

SLÁVENIE

ČAS

MIESTO

ÚMYSEL

Sv. Cecílie, panny a mučenice

18:00

Kľušov

+ Jozef a Mária Olejník, Margita a Ján Lukáčovi

Féria

18:00

Kobyly

+ Anna Hrivňáková (10. výr.), Jozef (20. výr.)

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza,
a spoločníkov, mučeníkov

7:30

Janovce

+ Ján (40. výr.)

Sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny a mučenice

18:00

Kľušov

+ Adam a Anna Šverhovi

Piatok
26. 11.

Féria

18:00

Kobyly

ZBP Timea (18 r.) a Mário (18 r.)

Sobota
27. 11.

Z nasledujúcej nedele

16:30
18:00

Kľušov
Kobyly

+ Ján a Mária Matej
+ Jozef a Agnesa Findiš

Janovce
Kobyly
Kľušov

ZBP Eva
ZBP Marcela
Za farnosť

Pondelok
22. 11.
Utorok
23. 11.
Streda
24. 11.
Štvrtok
25. 11.

NEDEĽA
28. 11.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA „C“

7:30
9:00
10:30

►Milí veriaci, nakoľko bardejovský okres je v čiernej farbe COVID automatu, sme povinní dodržiavať obmedzenia pri účasti na sv. omšiach.
►Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober udelil pre 1. až 3. stupeň ohrozenia (bardejovský okres je v 3. stupni) DIŠPENZ, ktorý oslobodzuje
veriacich od povinnej účasti na sv. omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok. Platí však naďalej svätiť nedeľu ako Pánov deň.
►Účasť veriacich na sv. omši je max. 50 osôb iba v režime OP (očkovaní a po prekonaní Covid - 19):
- Kompletne zaočkované osoby
- Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní
- Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RTPCR3) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19
- Deti mladšie ako 2 roky
- Deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP)
- Je potrebné sa preukázať potvrdením o splnení uvedených podmienok.

•povinnosť mať prekryté horné aj dolné dýchacie cesty respirátorom FFP2 (nestačí rúško)
•povinnosť nahlásiť meno a telefónny kontakt (doniesť na lístku)
Sv. zmierenia a sv. prijímanie pre tých, ktorí nespĺňajú podmienky účasti, budú po sv. omši.

►Veriaci, ktorý sa na slávnosť Krista Kráľa (dnes) zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľu ľudského pokolenia
(modlitba zasvätenia ľudstva Ježišovi Kristovi Kráľovi), môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
►Dnes bude o 15.00 hod. Eucharistická adorácia (KBM) v Kobylách.
►Na budúcu nedeľu sa začína Adventné obdobie. Môžete si priniesť na požehnanie adventné vence. Položte ich pred oltár.
►Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. PBZ za Vaše milodary.
►Sv. zmierenia sa bude počas týždňa vysluhovať hodinu pred sv. omšou.
►Dobročinná zbierka sv. Alžbety: Kobyly 344,60 €
Kľušov 399,50 €
Janovce 125,- € . PBZ za Vaše milodary.
►Zbierka sviečka za nenarodené deti: Kobyly 170,00 €
Kľušov 155,00 €
Janovce 155,00 €
►Počas obdobia adventu bude možnosť zapojiť sa do zbierky BOJ PROTI HLADU, aby sme tak pomohli zmierniť chudobu v krajinách
ako sú Haiti, Honduras, Albánsko, Rusko, Ukrajina, Slovensko. Prispieť budete môcť do pripravenej pokladničky. Medovníkové srdiečka si
pre súčasnú pandemickú situáciu nebudete môcť zakúpiť.

