
 
 
 
 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV,  FARNOSŤ  OBETOVANIA PÁNA 
STREDNÁ REVÚCA 509, 034 74  LIPTOVSKÉ REVÚCE, TEL.: 044/4397179; 

www.farnostliptovskerevuce.sk   e-mail: fara.liptovskerevuce@gmail.com 

F A R S K É   O Z N A M Y 

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK                                            31. OKTÓBRA 2021 

 

 Upratovanie kostola: č. d. : 141 – 180 v sobotu po sv. omši.  
 Zbierka na misie: na Svetový deň misií – Misijnú nedeľu sme na celoslovenskú zbierku  prispeli sumou 650,-€. Za 

vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.  
 Celodenná poklona: 2.11. v utorok pripadá na našu farnosť celodenná poklona najsvätejšej Oltárnej sviatosti, 

vyloženie o 12:00 hodine a odloženie s Eucharistickým požehnaním večer pred sv. Omšou.  
 Stretnutie birmovancov: v piatok po sv. omši bude stretnutie birmovancov. 
 Pobožnosť na cintoríne: na slávnosť Všetkých svätých bude pobožnosť na cintorínoch takto: Stredná Revúca po sv. 

omši o 12:00, Nižná Revúca 14:00, Vyšná Revúca 15:00. 
 Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni sa bude vysluhovať takto:  

 

DEŇ SPOVEĎ LIPTOVSKÉ REVÚCE 

PONDELOK 16:30 – 17:00 

UTOROK CELODENNÁ POKLONA 16:30 – 17:00 

STREDA 16:30 – 17:00 

ŠTVRTOK 16:30 – 17:00 

PIATOK 16:30 – 17:00 
 

 Návšteva chorých a starých: Štvrtok od 8.30 od kostola smerom na Nižnú 
 Piatok od 8.30 od kostola smerom na Vyšnú 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

01.11. 
PONDELOK 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ 

8:00 † Z RODINY CARACH    (ZAOČKOVANÍ  MAX 100) 

9:30 ZA VERIACICH FARNOSTI         20 (TP) 

11.00 † BISKUP ŠTEFAN                20 (TP) 

02.11. 
UTOROK 

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH 

VERIACICH 
CELODENNÁ POKLONA 

7:30 † ŽOFIA JÁN HROMADA 

17:00 † FRANTIŠEK ALOJZIA A FRANTIŠEK KRÁLIK 

03.11. 
STREDA 

STREDA 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
17:00 † MARTA ŠAVRTKOVÁ (VÝROČNÁ) 

04.09. 
ŠTVRTOK 

SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA, 
SPOMIENKA 

17:00 † JÁN A ŽOFIA CHAMAJ A ALOJZIA BAJČANOVÁ 

05.11. 
PIATOK 

PIATOK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ - ZA ÚČASTI DETÍ 
PRVÝ PIATOK V MESIACI 

17:00 † ĽUBOMÍR A MIROSLAV A RODIČIA KURA 

06.11. 
SOBOTA 

PANNA MÁRIA V SOBOTU, ĽUBOVOĽNÁ 

SPOMIENKA, PRVÁ SOBOTA V MESIACI 
7:30 † JOZEF A MÁRIA CHAMAJ 

07.11. 
NEDEĽA 

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA 

V CEZROČNOM OBDOBÍ 

8:00 
† CYRIL PETER ŽOFIA MIKOLAJ A FRANTIŠEK A  

MÁRIA DANČEK      (ZAOČKOVANÍ MAX 100) 

9:30 20 (TP) 

11.00 ZA VERIACICH FARNOSTI           20 (TP) 



 Úplné odpustky: Veriaci, ktorí v deň Spomienky na Všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo 
kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery, môže získať úplne odpustky, ktoré možno 
privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho sa žiada splniť 1. Svätá spoveď krátko predtým alebo potom, 2. 
Sväté prijímanie najlepšie v ten istý deň, 3. modlitbu na úmysel Svätého Otca Otče náš, Zdravas´, a Sláva. 
Vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému. 
o  Veriaci, ktorí nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, 

ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. 11. do 30. 11, treba splniť aj ďalšie podmienky, 
jedna spoveď však stačí na všetky odpustky. 

 Sviečka za nenarodené deti: Fórum života opäť po roku organizuje akciu s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto 
vás pozýva v čase okolo 2. novembra na zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo 
pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola, cena malej 
plastovej je 1,-€. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou 
sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke 
www.sviecka.forumzivota.sk  Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom, vďaka vám 
budeme môcť naďalej spájať tých, ktorí chcú, s tými, čo vedia, pre tých, ktorí to potrebujú. 

 Obmedzenia: Od pondelka 1. novembra 2021 okres Ružomberok je v čiernej farbe Covid automatu, preto aj pri bohoslužbách je 
potrebné počítať s obmedzeniami, ktoré ustanovil štát. Ten  nariadil tri možné varianty a to: základ; OTP; zaočkovaní; Z tohto 
dôvodu sv. omše pre všetkých (základ) sú s obmedzenou kapacitou jedna osoba na 25 m

2
 v interiéri. OTP sú s obmedzenou 

kapacitou jedna osoba na 15 m
2
 v interiéri. Deti do 12. rokov sa do počtu zúčastnených nezapočítavajú. Sv. omša na ktorej sa 

zúčastnia len zaočkovaní maximálne 100 osôb. Tiež je povinnosť pri každej sv. omši urobiť zoznam účastníkov (osoby od 12. 
rokov). Preto prosím veriacich, ktorí budú prichádzať na sv. omšu v týždni, aby sa zapísali do pripraveného zoznamu a veriaci  
prichádzajúci na sv. omšu v nedeľu, aby si doma na malý lístoček čitateľne napísali meno, priezvisko, obec, číslo domu a telefón. 
Tlačivo si môžete stiahnuť z vašej web-stránky a uľahčiť tak zapisovanie do zoznamov (lístok s požadovanými údajmi si pripravíte 
vopred už doma Pri vchode do kostola bude služba a krabička, kde tento lístok vhodíte. Z dôvodu obmedzenia budú v nedeľu tri 
sv. omše a to jedna len pre zaočkovaných bez limitu (potrebné mať so sebou potvrdenie o očkovaní) a ďalšie dve pre základ s 
obmedzeným počtom. Preto prosím veriacich, ktorí sú zaočkovaní a prišli na sv. omšu v režime pre zaočkovaných a nezabrali tak 
miesto tým, ktorí nie sú očkovaní. Všetkých prosím o porozumenie a trpezlivosť, nakoľko to nie je výmysel kňaza ale nariadenie 
štátnych úradov. 


