OD 7. NOVEMBRA PLATÍ DIŠPENZ OD ÚČASTI NA
BOHOSLUŽBÁCH AJ V „ČIERNYCH“ OKRESOCH KOŠICKEJ
EPARCHIE
Vladyka Cyril Vasiľ SJ udelil všetkým veriacim nachádzajúcim sa na území tých okresov
Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktoré sa nachádzajú v rámci platného Covid automatu v 3.
stupni ohrozenia (čierna farba) s platnosťou od 7. novembra 2021 až do odvolania dišpenz
od povinnosti zúčastniť sa bohoslužieb v nedeľu a prikázané sviatky, pokiaľ ich účasť na
bohoslužbách nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe alebo z inej
spravodlivej príčiny.
Arcibiskup Cyril Vasiľ si uvedomuje zodpovednosť za duchovné dobro veriacich Košickej
eparchie, vníma zhoršujúcu sa situáciu kvôli pretrvávajúcej pandémii Covid-19 ako aj nárast
počtu infikovaných medzi veriacimi a kňazmi. Vyzýva všetkých k zodpovednému správaniu a
zachovávaniu protiepidemiologických opatrení.
Pozýva k modlitbe k presvätej Bohorodičke z Klokočova, ktorej 350. výročie od zázračného
slzenia sme nedávno oslavovali, aby sprevádzala našu miestnu Cirkev a všetkých obyvateľov
našej krajiny svojim súcitným materinským pohľadom a modlitbami.
Zdroj: TSKE
Celú tlačovú správu nájdete tu:
https://www.grkatke.sk/aktualita/2021-11-06-141813-od-7-novembra-plati-dispenz-od-ucastina-liturgii-aj-v-ciernych-okresoch-kosickej-eparchie
► Podporte LOGOS TV: https://prelogos.darujme.sk/klub/
► Kliknite a prihláste sa na odber videí:
https://www.youtube.com/c/LOGOSTV-grkat/?sub_confirmation=1
► Sledujte nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/LOGOS-TV-276526342825702/
► Sledujte nás aj na Instagrame: https://www.instagram.com/televizia_logos/
Vítame Vás na oficiálnom YouTube kanáli TV LOGOS!
Na youtube kanáli TV LOGOS môžete nájsť zaujímavé videá z našich relácií, živých prenosov
a pozvánok na cirkevné slávnosti. Prihláste sa na odber nášho obsahu a buďte bezplatne
informovaní o nových reláciách a zaujímavostiach zo života našej Cirkvi. Ďakujeme za Vašu
podporu.
Navštívte náš web:
► https://www.logos.tv/
To naj z TV LOGOS:
► GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeN8nUpX59arTcdF6Lm9k_V
► HOMÍLIE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxdHAKCsng23XD3xgkV–jQo
► EXORCIZMUS:
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeJFtZfER4S8LjQdJ-jbTM3
► LITMANOVSKÁ VIZIONÁRKA IVETA: ZAMYSLENIA:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxdbQpJlXexHONj4Z8xxeF0► OTCOVIA PÚŠTE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxe9tJfPZ5C65sfZL6LWZAFK
► DEJINY GRÉCKOKATOLÍKOV:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeM77FLOYYL7HXzvUIaeNVG
► ŽIVÉ PRENOSY:
LITMANOVÁ, HORA ZVIR –
https://www.youtube.com/channel/UC_uKAEF4Y-bN5_K8GcJ9VTg/?sub_confirmation=1
PREŠOV, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCN4yDkyVcx4iuOQ94Q8qj7g/?sub_confirmation=1
KOŠICE, KATEDRÁLNY CHRÁM –
https://www.youtube.com/channel/UCWxyYkFCm2IZDXJMQ9jbEbA/?sub_confirmation=1
ĽUTINA, BAZILIKA –
https://www.youtube.com/channel/UCscCDAijN8fz8hJtjAFNXGA/?sub_confirmation=1
BRATISLAVA, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/?sub_confirmation=1
KLOKOČOV, CHRÁM –
https://www.youtube.com/channel/UCUpH66dWbs4KXzct85LkF4w/?sub_confirmation=1
MICHALOVCE, BAZILIKA –
https://www.youtube.com/channel/UCDWHNgsrKZgIDT9wG8StzjA/?sub_confirmation=1
UŽHOROD, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCsI-iNY44DvoxNkO_0ctW5w/?sub_confirmation=1
PARMA, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCABVdev-seFrxloyVIaBFTA/?sub_confirmation=1
Sledujte nás aj na:
► TELEVÍZIA ZEMPLÍN:
https://www.youtube.com/channel/UCNLPS_WSp44laYFqh7wC5zA/?sub_confirmation=1
Music from Tunetank.com
TRITON – Sweet Relax (Copyright Free Music)
Download free: https://tunetank.com/t/19et/1341-sweet-relax
#LOGOSTV

Dokument z registra stránky www.hd.kbs.sk | 2

