FARSKÝ LIST
FARNOSŤ KEŽMAROK – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA, 21.11.2021
NOVÉ PRAVIDLÁ O ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH
Od pondelka 22.11. platia sprísnené protipandemické opatrenia, ktoré sa
dotýkajú aj sv. omší. Účasť na bohoslužbách je umožnená iba tým, ktorí sú
plne očkovaní, alebo prekonali ochorenie covid. Žiadame, aby ste to
rešpektovali. Pre ostatných platí dišpenz, tzn. oslobodenie od
povinnosti účasti na nedeľnej sv. omši.
Prosíme Vás aj o dodržanie týchto pravidiel:
1. V bazilike bude otvorený iba hlavný vchod.
2. Po skončení sv. omše vychádzajte postupne tak, aby ste dodržali potrebný
odstup. Takisto pri preberaní lístka zo stolíka dodržujte potrebný rozostup.
3. Na sv. omše v týždni bude voľný vstup bez potreby lístka alebo rezervácie.
Polhodinu pred každou sv. omšou bude možnosť pristúpiť k sv. spovedi.
4. Sv. prijímanie bude podávať pri každej sv. omši aj tým, ktorí budú stáť
vonku. Pre tých, ktorí budú sledovať sv. omšu online budeme sv. prijímanie
podávať v nedeľu 13:30 hod. pred bazilikou.
4. Sv. omše v piatok popoludní sú určené pre deti zo štyroch ZŠ v Kežmarku.
Ostatní si vyberte iné sv. omše v týždni.
5. Na sv. omše v sobotu podvečer s platnosťou na nedeľu a na nedeľné sv.
omše bude potrebné mať lístok, ktorý si vezmite počas týždňa zo stolíka pri
východe z baziliky, alebo sa prihláste online na webstránke farnosti.
6. Prevzatím lístka alebo rezerváciou sa zaväzujete vo svedomí, že sa tejto sv.
omše skutočne zúčastníte. Ak nie, lístok vráťte alebo zrušte online rezerváciu,
aby sa mohol niekto iný zúčastniť sv. omše.
OSLOBODENIE OD ÚČASTI NA SV. OMŠI
Keďže najnovšie protipandemické nariadenia značne sťažujú alebo dokonca
znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, preto
pripomíname, že takí veriaci sú od účasti na nej oslobodený. Povzbudzujeme
Vás, aby ste doma sledovali sv. omše prostredníctvom TV Lux a rádia Lumen a
v nedele aj v Kežmarskej televízii o 11:00 hod.
POZVÁNKA NA MODLITBY CHVÁL
V pondelok 22.11. po večernej sv. omši v bazilike sa budeme opäť modliť modlitby
chvál. Pri zachovaní protipandemických nariadení pozývame tých, ktorí chcú
chváliť, ďakovať a prosiť nášho Nebeského Otca. Všetci ste srdečne vítaní.

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk

