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Podľa aktuálne platných epidemiologických nariadení (covid-automat) nebude ani 
tento týždeň povolená účasť veriacich na svätých omšiach.  

Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach v nedeľu a v prikáz. sviatky. 
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, s maximálnym počtom 6 účastníkov - a to 

v kostole i na cintoríne. Preto Vás prosím, aby ste vzhľadom na aktuálnu situáciu 
uprednostnili radšej duchovnú blízkosť s rodinou zosnulého pred osobnou účasťou na 
pohrebe. Hlavne to platí pre vzdialenejšiu rodinu bratrancom, sesternice,  ale i susedov.   

Chrámy nie je nariadené zamknúť. Môžu sa v nich konať len súkromné modlitby.  
V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné 

sviatosti zomierajúcemu. 
V stredu, piatok a sobotu sú JARNÉ KÁNTROVÉ DNI. Pre našu farnosť bude záväzný 

piatok. Obsahom jarných kántrových dní je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a 
činorodá láska k blížnemu. Pamätajme na tento úmysel pri našich modlitbách. 

V nedeľu - 21. 2. - sa mala uskutočniť JARNEJ ZBIERKY NA CHARITU, výťažok zo 
zbierky na území Spišskej diecézy je určený pre služby a zariadenia SpKCH. Keďže je 
nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu a nemožnosť uskutočnenia zbierky v kostoloch, 
charita zriadila aj online zbierku, na ktorú sa dá prispieť aj v ďalších dňoch a týždňoch po  
1. pôstnej nedeli.  

Služby charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č.ú. SK26 0200 0000 0031 
4349 8655, VS: 804052, prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v 
tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá) 
 https://caritas.sk/jarna-zbierka-na-charitu-2/ 

PÔSTNA KRABIČKA Slovenská katolícka charita pripravila aj v tomto roku ďalší ročník 

kampane Pôstna krabička pre Afriku. Viac informácií nájdete na plagáte a webstránke 

www.postnakrabicka.sk. Pôstne krabičky budú k dispozícii v kostole. Zároveň tam nájdete aj 

spoločnú krabičku, do ktorej môžete priamo prispieť. 
Na stránke Spišskej diecézy nájdete odkazy na subjekty, ktoré sa uchádzajú o 2% Z DANE           

pre svoju činnosť.  http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=182 
Na webovej stránke farnosti nájdete: Plagát o Jarnej zbierke na charitu a propagačné videá 

SKCH,  tlačivá na 2% z dane, o ktoré sa uchádzajú: - Diecézny katechetický úrad; Nadácia Kňazského 
seminára biskupa J. Vojtaššáka; Združenie kňazov Spišského biskupstva UNITAS. Liturgiu domácej 
cirkvi na 1. pôstnu nedeľu, krížové cesty, námety na duchovné prežitie pôstneho obdobia. 

    1. pôstna nedeľa 2021 

PONDELOK /22.2./sviatok 

KATEDRY SV. PETRA, apošt. 
+ Anastázia a Milan Hudek 

UTOROK /23.2./  za zdr. a Bož. požehnanie pre rod. Mečkovú 

STREDA /24.2./  + Eduard, Mária a zosn. rodičia 

ŠTVRTOK /25.2./  + Cyril a Žofia Šimo, Jozef a Ondrej Frniak 

PIATOK /26.2./  za zdr. a Bož. pomoc pre r. Majzelovú a Sanigovú 

SOBOTA /27.2./     na úmysel ordinára 

NEDEĽA /28.2./  

2.pôstna nedeľa  
 za farníkov 

mailto:liptovske_revuce@kapitula.sk
https://caritas.sk/jarna-zbierka-na-charitu-2/
http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=182

