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Podľa aktuálne platných epidemiologických nariadení (covid-automat) to, žiaľ, vyzerá 

tak, že ani minimálne najbližšie dva týždne nebude povolená účasť veriacich na svätých 

omšiach. Chcem Vás preto, v mene diecézneho administrátora, poprosiť k modlitbám za čo 

najskoršie zlepšenie situácie, aby sme sa mohli stretávať aspoň v obmedzenom počte pri slávení 

liturgie. 

Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach v nedeľu a v prikáz. sviatky. 

Sv. omše budú slúžené na zverejnené úmysly. AK BY STE SI CHCELI ZAPÍSAŤ 

ÚMYSEL NA SV. OMŠU, MÔŽETE TAK UROBIŤ TELEFONICKY na číslach: 439 7179,  

0948/607070, alebo na E-MAIL ADRESE: liptovske_revuce@kapitula.sk.  

ÚMYSLY ZAPISUJEM NA OBDOBIE OD 15. FEBRUÁRA DO 31. MARCA (okrem 

nedieľ a sviatkov). 

Kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť výnimku v takom 

zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny 

podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď. 

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, s maximálnym počtom 6 účastníkov - a to 

v kostole i na cintoríne, pri dodržaní potrebných hygienických opatrení. 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 súkromné modlitby, no 

nesmú sa v nich organizovať nijaké hromadné podujatia: spoločné pobožnosti, verejné 

spovedania, rozdávania svätého prijímania. 

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné 

sviatosti zomierajúcemu. 

Na webovej stránke farnosti nájdete: Liturgiu domácej cirkvi na 5. nedeľu cezročnú                  

a materiály k Národnému týždňu manželstva i k 100. výročiu biskupskej vysviacky božieho 

služobníka biskupa Jána Vojtaššáka. 

5. nedeľa cezročná 2021 

PONDELOK /8.2./   + Pavel Kurilla, Žofia Kubalíková,  
    Bernard a Mária Kurišovci  

UTOROK /9.2./  spomienka 
 Sv. Školastiky,  panny 

+ Zuzana Šavrtková 

STREDA /10.2./    + Rudolf Kurilla 
ŠTVRTOK /11.2./ ľub. spom., 
Prebl. P. Márie Lurdskej,  
Svetový deň chorých 

  za všetkých chorých a trpiacich vo farnosti 

PIATOK /12.2./  + Bernard a Marta 

SOBOTA /13.2./   + páter Jozef Skalný 

NEDEĽA /14.2./  

6. nedeľa cezročná  
za farníkov 
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