Stockholm 2022-02-09

Mainīta Stokholmas Zviedrijas tempļa rezervēšanas kārtība
Saskaņā ar priesterības vadītāju un Baznīcas Tempļa departamenta norādījumiem, visas tempļa priekšrakstu un
Stokholmas viesu nama rezervācijas ir jāveic individuāli. Šīs izmaiņas stājas spēkā nekavējoties, lai vienkāršotu rutīnu un
uzsvērtu ģimenes / indivīda tiesības un atbildību par garīgo attīstību.
Rezervācijas
var
tikt
veiktas
laikus,
https://www.churchofjesuschrist.org/temples?lang=eng

vēlams,

izmantojot

tempļa

vietni:

Vēl viens variants ir sūtīt e-pastu uz stock-off@churchofjesuschrist.org
vai zvanīt pa tālruni 08-50065500. Pieejamie priekšrakstu sesiju laiki un kārtība vietu rezervēšanai viesu namā tiek
nepārtraukti atjaunināta mājaslapā, jo mainās ierobežojumi saistībā ar pandēmiju utt.
Tādējādi tempļa apmeklētāji ir atbildīgi par dalības rezervēšanu vēlamajiem priekšrakstiem. Vieta priekšrakstam tiek
rezervēta tādā secībā, kādā tika veikta rezervācija, līdz priekšrakstu sesijas ir pilnībā rezervētas. Tas pats princips attiecas
uz numuriņu rezervēšanu viesu namā.
Tempļa darbinieki tiek aicināti ieteikt templim datumus, kad viņi var kalpot. Vienojoties ar tempļa prezidiju par
kalpošanas datumiem, viesu namā var veikt rezervāciju, ja nepieciešams. Tas attiecas arī uz tempļa darbiniekiem, kuri
kalpo ilgāku laiku. Vieta viesu namā tiek rezervēta tādā secībā, kādā tika veikta rezervācija.
Ja ģimene vai grupa no vienas bīskapijas vai staba vēlas ierasties templī, lai kopā kalpotu, viņiem vispirms jāmēģina
pieteikties regulārai priekšrakstu sesijai tiešsaistē. Ja regulārās priekšrakstu sesijas ir pilnībā rezervētas, ģimenes vai
grupas pārstāvis var sazināties ar tempļa biroju, lai apspriestu papildu priekšrakstu sesijas izveidi papildus parastajam
grafikam. Papildu priekšrakstu sesijas jāplāno saistībā ar parastajām sesijām. Biroja darbinieki var palīdzēt šo papildu
sesiju plānošanā.
Katrs vienības vadītājs var novērtēt vajadzību pēc “grupu vadītājiem no katra staba/apgabala”, un par to nav jāpaziņo
templim.
Vēl viena izmaiņa ir tāda, ka 2022. gada nedēļas kalendārs vairs netiek piemērots no 2022. gada 8. maija, jo
rezervācijas tiks veiktas individuāli. Tas neliedz ģimenei vai grupai sanākt kopā, ja viņi rezervē laiku krietni iepriekš.
Sirsnīgi sveicam Stokholmas Zviedrijas templī

Tempļa prezidijs
Bo C un Nensija Bertilson
Per-Ole un Kari Nyman
Ulf un Gunilla Lundahl

