PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE počas NÚDZOVÉHO STAVU a Zákazu
HROMADNÝCH PODUJATÍ.
/aktualizované 15.10.2020/
Milí rodičia.
Nakoľko platí nielen Núdzový stav, ale aj zákaz zhromažďovania a hromadných podujatí, chceme vám
poslať ďalšie usmernenia a pozvania.
PRÍPRAVA POKRAČUJE! :) V mimoriadnych okolnostiach bude mimoriadna príprava. :)
DETSKÉ SVÄTÉ OMŠE - !ZMENA! Piatok už o 17.30 hod.:
Budú iba on-line. Predchádzajúci rozpis sa ruší až do odvolania.
Pozývame vás, aby ste si spolu s deťmi pozreli a aktívne sa zúčastnili prenosu, ktorý začne už o 17.00 hod.
modlitbou svätého ruženca.
Detské sväté omše budú prenášané cez youtube kanál: Rimkat - Humenné mesto live: https://
www.youtube.com/channel/UCA5xZzY-BGwIt6wAr2rzf6A, ako aj cez HNTV.
DOMÁCE ÚLOHY A NÁLEPKY DO SLOVNÍKA FUNGUJÚ aj NAĎALEJ
Domáce úlohy spolu s nálepkami do slovníčka môžu deti zbierať a vypracovávať aj naďalej. Nájdete ich na
stojane pri vchode do kostola, tak ako doteraz.
Kostol je otvorený:
Pondelok až piatok = 8:00 – 17:00
Sobota = 9:00 – 17:00 (ak budú sobáše, bude zatvorený)
Nedeľa = 11:30 – 17:00
Prosím vás, rodičia, aby ste si v rámci vypracovania domácej úlohy s deťmi prečítali nedeľné evanjelium, a
následne sa o tom s deťmi porozprávali.
NEDEĽNÁ SVÄTÁ OMŠA
Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.
Preto vás znova pozývame sledovať svätú omšu doma. Môžete ju sledovať cez náš youtube kanál aj HNTV.
Z nášho kostola budeme vysielať nedeľné sväté omše o 10.30 hod. Začíname svätým ružencom už o 10.00
hod.
Počas nedele, víkendu alebo týždňa môžete do kostola -mimo svätých omší - zájsť a súkromne sa
pomodliť. Popri tom si vyzdvihnete domácu úlohu :)
MODLITBA DOMA:
Znova vás pozývam k modlitbe vo vašej rodine. Ak nemôžeme byť spolu v kostole pri Ježišovi, Ježiš chce
byť prítomný pri vás doma.
Pamätám na vás v modlitbe.
o. Peter Kuriško, kaplán
P.S.: V príprade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať mailom na: kurisko.peter@gmail.com.

