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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 prikázané sviatky. 
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, s maximálnym počtom 6 účastníkov. 
 

PRI POHREBOCH PLATÍ 6 ÚČASTNÍKOV V KOSTOLE I NA CINTORÍNE. UŽ NEPLATÍ TO, 
ČO NA JESEŇ, ŽE NA CINTORÍNE PRI DODRŽANÍ ROZOSTUPOV  JE POČET ČASTNÍKOV 
NEOBMEDZENÝ. Preto Vás prosím, aby ste vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu 
uprednostnili radšej duchovnú blízkosť s rodinou zosnulého pred osobnou účasťou 
na pohrebe. POMODLITE SA ZA ZOSNULÉHO A RODINU RADŠEJ DOMA! Keď bude 
priaznivejšie situácia budú za zosnulých, ktorí zomreli v tomto období odslúžené sv. 
omše, na ktorých sa budete môcť zúčastniť. Hlavne to platí pre vzdialenejšiu rodinu 
bratrancom, sesternice,  ale i susedov, najmä, ak patria do rizikovej skupiny vzhľadom na 
COVID–19. 

 

V nebezpečenstve smrti je samozrejme možné, individuálne vyslúženie potrebných 
sviatostí, určených pre zomierajúcich. Môžete využiť aj tú možnosť, že v súčasnosti  
v nemocnici,  aj na „covidových oddeleniach“ pôsobia kňazi, ktorí vysluhujú sviatosti 
–„zaopatrujú“. Myslime pri starostlivosti o našich chorých o ich telesné, ale aj 
duchovné potreby.  
DO 20.3.2021 SI MÔŽETE TELEFONICKY ALEBO E-MAILOM ZAHLÁSIŤ ÚMYSLY NA 
SV. OMŠE V MESIACI - APRÍL. (0948/60 70 70, liptovske_revuce@kapitula.sk) 

PONDELOK -22.3.2021- JE DŇOM DUCHOVNÉHO MOSTU NAŠEJ FARNOSTI SO 
SEMINÁROM. Spomeňte si v tieto dni na našich bohoslovcov a ich predstavených. 
 

Na webovej stránke farnosti nájdete: Liturgiu domácej cirkvi na 4. pôstnu nedeľu,                   
6. prednášku Diecéznej školy viery, oznam o zbierke na pomoc prenasledovaným 
kresťanom a utečencom, plagát o 24 hodinovom ruženci za Slovensko, krížové 
cesty, námety na duchovné prežitie pôstneho obdobia pre deti i dospelých. 
 

V kostole nájdete: Obrázok s modlitbami ku sv. Jozefovi, respirátory 2 ks na 1 osobu, 
najmä pre starších, ktorí si ich ťažko zadovážia, modlitby pri ťažko chorých 

    4. pôstna nedeľa 2021 

PONDELOK /15.3./ za zdravie a Bož. pomoc pre Ľudmilu  

UTOROK /16.3./  za zdr. a Bož. pomoc pre Alojziu a deti s rodinami 

STREDA /17.3./   † Žofia, Alojz, Mária, Dominik 

ŠTVRTOK/18.3./   † Štefan st. a ml., Anastázia, Anna, Pavel 

PIATOK /19.3./ slávnosť 
SV. JOZEFA, ženícha P. Márie   † Jozef Chamaj 

SOBOTA /20.3./     na úmysel ordinára 

NEDEĽA /21.4./  

5. pôstna nedeľa  
za farníkov 
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