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F A R S K É   O Z N A M Y 

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK                                            7. NOVEMBRA 2021 

 

 Upratovanie kostola: č. d. : 181 – 227 v sobotu po sv. omši.  
 Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby farnosti. 
 Úmysly: od pondelka v sakristii kostola zapisujem úmysly sv. omší na mesiac December. 
 Synoda o synodalite: Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, 

aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo 
prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk. K 
zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové 
spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už 
fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré 
majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe 
kráčať pri ohlasovaní Evanjelia. Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným 
stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o 
spoločnom kráčaní v Cirkvi. Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály 
ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém. Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na 
adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím 
vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu. 

 Oslobodenie od účasti na sv. omši: Ak niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v 
nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený. 

 Obmedzenia: Od pondelka 8. novembra 2021 okres Ružomberok je v bordovej 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 15 m

2
 v interiéri. Deti do 12. rokov sa do 

počtu zúčastnených nezapočítavajú. Sv. omša na ktorej sa zúčastnia len zaočkovaní je bez obmedzenia účastníkov. 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. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

08.11. 
PONDELOK 

PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
17:00 

† VINCENT A RODIČIA BOGNIAROVCI A BENČOVCI A 

BLÍZKY 

09.11. 
UTOROK 

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ 

BAZILIKY, SVIATOK 
17:00 † CYPRIAN ALENA A CYPRIAN A MÁRIA SANIGA 

10.11. 
STREDA 

STREDA 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
6:30 † STANISLAV A RENÁTA KURIŠ 

11.11. 
ŠTVRTOK 

SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA, 
SPOMIENKA 

17:00 † PAVOL KURILLA (VÝROČNÁ) 

12.11. 
PIATOK 

PIATOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ - ZA ÚČASTI DETÍ 
17:00 † ŠTEFAN A ANASTÁZIA MOČILAN 

13.11. 
SOBOTA 

PANNA MÁRIA V SOBOTU, ĽUBOVOĽNÁ 

SPOMIENKA 
7:30 † ANNA KRAJČIOVÁ R. ŠAVRTKOVÁ (VÝROČNÁ) 

14.11. 
NEDEĽA 

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA 

V CEZROČNOM OBDOBÍ 
SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH 

8:00 † METÓD CHAMAJ   (ZAOČKOVANÍ) 

9:30 40 (TP) 

11.00 ZA VERIACICH FARNOSTI           40 (TP) 


