
 
 
 
 
 

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 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA                     28. NOVEMBRA 2021 

 

 Pohrebné obrady:  

 dnes 28.11. budú na cintoríne vo Vyšnej Revúcej o 13:00 hod. pohrebné obrady † FRANTIŠKA DANČEKA 

 v utorok 30.11. budú na cintoríne v Strednej Revúcej o 14:30 hod. pohrebné obrady  † VALÉRIE SANIGOVEJ 
Myslíme v našich modlitbách i na našich zosnulých brata s sestru: „Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné 
nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji.“ 

 Úmysly zapísaných svätých omší budú odslúžené súkromne, tak ako boli vyhlásené. 
 Upratovanie kostola: č. d. : 262 – 293 v sobotu.  
 Zbierka na charitu:  dnes i počas nasledujúceho prvopiatkového týždňa budete môcť podporiť v kostole zbierku na 

charitu. Diela charity je možné podporiť aj priamo na účet. Bankové údaje charity sú zverejnené na webovej stránke 
charity. Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu, zbierku možno podporiť počas nasledujúcich dvoch 
týždňov priamo na č.ú.: SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071865 Všetkým dobrodincom už vopred 
vyslovujeme Pán Boh zaplať. 

 Na základe aktualizovaných opatrení Uznesenia Vlády SR č. 695/2021 zo dňa 24.11.2021 sa od 25.11.2021 v našej 
farnosti, okrem krstov, sobášov a pohrebov sa pozastavuje verejné slávenie svätých omší v kostole. V nedeľu od 
11:00 - 12:30 budem k dispozícií v kostole k individuálnemu prijatiu sviatostí. Sväté prijímanie poprípade sv. spoveď. 

 V prvopiatkovom týždni nakoľko nie je možné, aby sa pred spovedelnicami vytváral rad. V piatok budem v kostole k 
dispozícií k individuálnemu prijatiu sviatostí od 10:00 do 12:00 a od 15:00- 18:00 pri zachovaní všetkých opatrení. 

 Návšteva chorých a starých: Pre zhoršujúcu sa situáciu tento prvopiatkový týždeň chorých nebudem navštevovať. 
V prípade zaopatrenia umierajúcich/chorých volajte +421 444 397 179 alebo +421 949 168 825. 

 Priame prenosy svätých omších: je možné sledovať prostredníctvom programu katolíckych médií alebo streamov 
Televízia LUX, Rádio LUMEN,  Rádio Mária, DoKostola.sk. 

 Pre toho, kto sa nemôže zúčastniť na bohoslužbe v nedeľu a v prikázaný sviatok kvôli obmedzeniam vyplývajúcim 
z covid automatu, platí dišpenz od účasti. 

 Nálepky na okná: Kampaň Komisie pre mládež Spišskej diecézy „To, čo chcem je Betlehem“ má za cieľ upriamiť 
pozornosť na pravý význam Vianoc. Často zabúdame, že tým najväčším darom je pre nás práve malé dieťa Ježiš 
narodený a uložený v jasliach. Nálepkou, ktorú si môžete zakúpiť v kostole za 2 eurá a prilepíte si ju ako dekoráciu na 
Vaše okno v domácnosti vyjadríte aj navonok čo oslavujeme na Vianoce. 

 Nová facebook stránka farnosti: k dispozícií bude nová stránka farnosti Farnosť Liptovské Revúce na soc. sieti 
Facebook, ktorú si môžete pridať k svojim profilom.   

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

29.11. 
PONDELOK 

PONDELOK PO 1. ADVENTNEJ NEDELI  † ANTON A EMÍLIA HIRAVÝ 

30.11. 
UTOROK 

SV. ONDREJ, APOŠTOL, SVIATOK  † MAGDALÉNA A CYRIL VALKO 

1.12. 
STREDA 

STREDA  PO 1. ADVENTNEJ NEDELI  † RÓBERT MÁRIA FUNIAK A BRIGITA KURILOVÁ 

2.12. 
ŠTVRTOK 

ŠTVRTOK  PO 1. ADVENTNEJ NEDELI  
† VAVRINEC MARTA KURILLA A PETER A ANNA 

ŠIMKO 

3.12. 
PIATOK 

SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ, KŇAZ,  
PRVÝ PIATOK V MESIACI 

 † AGNESA TÚRY A STARÝ RODIČIA JÁN A PAVLÍNA 

4.12. 
SOBOTA 

SOBOTA  PO 1. ADVENTNEJ NEDELI 
PRVÁ SOBOTA V MESIACI 

 ZA ZDRAVIA A BP PRE PETRA 

5.12. 
NEDEĽA 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA 
 ZA VERIACICH FARNOSTI 

 
NA POĎAKOVANIE ZA DOBRODINCOV PRI OBNOVE 

KAPLNKY NA VYŠNEJREVUCEJ 



 Nový liturgický rok „C“: Dnes začína adventné obdobie a nový liturgický rok. Využime túto dobu na duchovnú 
obnovu pre seba rodiny a pripravme sa tak na Narodenie Pána. Ponúkame adventné aktivity na farskej stránke. 

 DOD v Gymnáziu Ružomberok: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku srdečne pozýva žiakov a rodičov 5. a 9. 
ročníkov a všetkých priateľov školy, na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať ON LINE v utorok 30.novembra 
2021 na Gymnáziu sv. Andreja. Podrobnosti programu nájdete na internetovej stránke školy www.gsa.edupage.org  


