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F A R S K É   O Z N A M Y 
               

www.farnostliptovskerevuce.sk  

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. 
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.  

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. 
ZAČÍNA PÔSTNE OBDOBIE 

Streda - Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi,  ktoré sa má uskutočniť  
zdržovaním sa mäsitého pokrmu (pričom sa tento skutok pokánia nedá nahradiť iným) 
a pôstom – čiže sa dovoľuje raz do sýta najesť a dva razy zajesť.  
V pôstnom období sa odporúča vo väčšej miere konať skutky kajúcnosti, v súčasnosti to 
môžu byť: skutky zrieknutia sa niečoho /mäsa, sladkostí, alkoholu, televízora, počítača, 
zábav, mobility, netrpezlivosti...  
skutky zbožnosti /čítanie Sv. písma, Katechizmu, náboženskej knihy, modlitba krížovej cesty, 
litánií k najsv. Krvi Pána Ježiša, modlitby za chorých, za ukončenie pandémie, sledovanie sv. 
omší a pobožností na TV LUX, Rádiu Lumen a  iných masmédiách... 
skutky lásky k blížnym/pomoc chorým, byť s blízkymi v kontakte cez telefón, sociálne siete, 
riadne dodržiavanie opatrení proti COVID – 19... 
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 predsieni kostolov. Zároveň 

v predsieni nájdete aj spoločnú krabičku, do ktorej môžete priamo prispieť.  

Na webovej stránke farnosti nájdete: Liturgiu domácej cirkvi na 6. nedeľu, 
prednáška Diecéznej školy viery, námety na duchovné prežitie pôstneho obdobia. 

              6. nedeľa cezročná 2021 

PONDELOK /15.2./ za zdravie a Bož. požehnanie pre Žofiu a deti s rodinami 

UTOROK /16.2./  za zdravie a Bož. pomoc pre Máriu Paračkovú 

STREDA /17.2./ 
POPOLCOVÁ STREDA 

 za zdravie a Bož. pomoc pre r. Madliakovú a Gazdaricovú 

ŠTVRTOK /18.2./  + Mária, Ondrej a Karol 

PIATOK /19.2./  + kňaz Viktor Maretta 

SOBOTA /20.2./       na úmysel ordinára 

NEDEĽA /21.2./  
1. PÔSTNA NEDEĽA 

   za farníkov 
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