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F A R S K É   O Z N A M Y 

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK - NEDEĽA  KRISTA KRÁĽA          21. NOVEMBRA 2021 

 

 Upratovanie kostola: č. d. : 247 – 261 v sobotu po sv. omši.  
 Zbierka: zbierka na potreby farnosti činila 1166,99-€, vyslovujem úprimne Pán Boh zaplať a požehnaj. 
 Požehnanie adventných vencov: na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude požehnanie adventných vencov a sviec. 
 Červená streda: Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi nás aj tento rok v stredu 24.11. 2021 pozýva pripojiť 

sa k podujatiu s názvom „Červená streda“, aby sme si vysvietením rôznych verejných objektov na červeno 
pripomínali nespravodlivosť a utrpenie, ktoré sa deje na ľuďoch utláčaných pre svoje vierovyznanie. Viac info na: 
www.acnslovensko.sk 

 Zbierka na charitu:  na 1. adventnú nedeľu bude zbierka na charitu. Diela charity je možné podporiť aj priamo na 
účet. Bankové údaje charity sú zverejnené na webovej stránke charity. Všetkým dobrodincom už vopred 
vyslovujeme Pán Boh zaplať. 

 Biskupi vyzývajú na očkovanie, zdôrazňujú starostlivosť o blížneho: "Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s 
prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce 
počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zárovň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí 
bezprostredný kolaps nemocníc. Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a 
pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý 
Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu. Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským 
povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme 
tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným. Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v 
prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým 
prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho 
uvedomelého, konzistentného postoja za život. Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i 
povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc 
v utrpení. Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska." 

 Nové opatrenia: od pondelka 22. 11. zúčastniť na svätých omšiach v režime "OP" môžu Kompletne zaočkované 
osoby po dobu 1 roka od kompletného zaočkovania. Osoby po potvrdenom prekonaní ochorenia COVID-19 (musia 
mať doklad RT-PCR2 o prekonaní), sa môžu zúčastňovať do 180 dní od prekonania. Zároveň, osoby po prekonaní 
COVID-19 sa môžu zúčastňovať až po dobu 1 roka od jeho prekonania, ak majú aspoň jednu dávku vakcíny (a vakcína 
musela byť podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3). Deti mladšie ako 2 roky sa môžu zúčastniť bez 
podmienok. Deti vo veku 2-12 rokov sa môžu zúčastniť s testom (48h Ag, 72h PCR/LAMP). Ak budú v kostole v 
režime OP osoby, ktoré režimu OP nezodpovedajú, môžu tieto osoby pri kontrole štátnymi úradmi dostať pokutu. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

22.11. 
PONDELOK 

SV. CECÍLIA, PANNA A MUČENICA, 
SPOMIENKA 

17:00 † ONDREJ BURÍK MARGITA A DOMINIK DANČEK 

23.11. 
UTOROK 

UTOROK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
17:00 † DOMINIK A RODIČIA 

24.11. 
STREDA 

SV. ONDREJ DUNG-LAK, KŇAZ A SPOL. 
MUČENÍCI, SPOMIENKA 

6:30 † VILMA EMÍLIA A JÁN SALOŇ 

25.11. 
ŠTVRTOK 

SV. KATARÍNA ALEXANDRIJSKA, PANNA 

A MUČENICA, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 
17:00 † ERIK A MILAN ZRUBÁK A ERIKA ŠEFRÁNKOVÁ 

26.11. 
PIATOK 

PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ  
17:00 † EMIL PAVČIAK A RODIČIA 

27.11. 
SOBOTA 

PANNA MÁRIA V SOBOTU, ĽUBOVOĽNÁ 

SPOMIENKA 
7:30 † MILAN STRAKA 

28.11. 
NEDEĽA 

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 
8:00 † JÁN A JOZEFÍNA KURIŠ      (OP 100) 

11.00 ZA VERIACICH FARNOSTI      (OP 100) 

http://www.acnslovensko.sk/


A pokuta v takom prípade hrozí aj farnosti. Pre toho, kto sa nemôže zúčastniť na bohoslužbe v nedeľu a v 
prikázaný sviatok kvôli obmedzeniam vyplývajúcim z covid automatu, platí dišpenz od účasti. V rámci tzv. 
individuálnej pastorácie. Nie je možné, aby sa pred spovedelnicami vytváral rad: kto nie je zaočkovaný, musí si svätú 
spoveď dohodnúť s kňazom individuálne. 

 Nakoľko nariadenia (OTP) pre veľmi malý počet (max 6 ľudí) nedovoľujú mnohým zúčastniť sa sv. omše, po 
skončení sv. omše o 12:00 budem rozdávať sv. prijímanie. 

 


