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F A R S K É   O Z N A M Y 

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA                     12. DECEMBRA 2021 

 

v Upratovanie kostola: č. d. : 262 – 293 v sobotu.  
v Na základe rozhodnutia vlády SR od piatka 10. decembra 2021 na Slovensku sú znovu povolené verejné 

bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v 
ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí 
po osobnom dohovore s kňazom. 

v Úmysly: po svätých omšiach zapisujem úmysly sv. omší na mesiac Január. 
v Priame prenosy svätých omší: je možné sledovať prostredníctvom programu katolíckych médií alebo streamov 

Televízia LUX, Rádio LUMEN,  Rádio Mária, DoKostola.sk. 
v 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 Návšteva chorých: v tomto týždni, najneskôr však do štvrtka, chcem poprosiť nahlásiť chorých na vianočnú sv. 

spoveď aj tých, ktorých navštevujem pravidelne v prvopiatkovom týždni, aby sme sa ubezpečili, či niekto nie je 
v karanténe, alebo pozitívny, aby sme sa vzájomne neohrozili a nešírili nákazu. V piatok 17.12. by som navštívil 
nahlásených v čase od 8:00 hod. od Nižnej smerom ku kostolu a potom na Vyšnú. 

v Predvianočná spoveď: spoločné vysluhovanie sviatosti zmierenia, ako ho poznáme z minulých rokov nebude, preto 
Vás chcem poprosiť, aby ste si nenechávali sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu pred Vianocami. Povzbudzujem 
Vás všetkých k prijatiu sviatosti zmierenia v našej farnosti. Chcem však poprosiť, aby k sviatosti zmierenia 
pristupovali iba tí, ktorí majú vnútornú istotu, že nie sú pozitívni na COVID 19. Sviatosť zmierenia budem vysluhovať 
tento týždeň 1 hod. pred každou svätou omšou. Ak bude potrebné, zvlášť pre tých ktorí prichádzajú z práce aj po 
skončení svätých omší.  

v 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. 

v Oznam farskej charity: Zbierka šatstva: Spišská katolícka charita organizuje celoročnú zbierku šatstva pre deti a 
dospelých postihnutých živelnými pohromami, núdznych. Čisté oblečenie je potrebné poskladať do papierových 
krabic a prelepiť. Nie do vriec. Nakoľko tieto sa poškodzujú. Nachystané krabice môžete do stredy priniesť na faru. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 
13.12. 

PONDELOK 
SV. LUCIA, PANNA A MUČENICA,  

SPOMIENKA 17:00 † ROD. ROSSOVI A MASTIŠOVÍ A ICH BLÍZKYCH  
(OP 30) 

14.12. 
UTOROK 

SV. JÁN OD KRÍŽA, KŇAZ A ÚČITEĽ 
CIRKVI, SPOMIENKA 17:00 † JÁN HELENA JOZEF A JOZEFÍNA      (OP 30) 

15.12. 
STREDA 

STREDA  PO 3. ADVENTNEJ NEDELI 6:30 † DOMINIK A KRISTÍNA A RODIČIA     (OP 30) 

16.12. 
ŠTVRTOK ŠTVRTOK  PO 3. ADVENTNEJ NEDELI 17:00 † ONDREJ A JOZEFÍNA PRAŽENICA A  

ŠTEFAN A PAVLÍNA KOVÁČIK       (OP 30) 
17.12. 
PIATOK 

PIATOK  PO 3. ADVENTNEJ NEDELI 17:00 † GEJZA A MATILDA A JAROMÍR A MAGDALÉNA 
(OP 30) 

18.12. 
SOBOTA 

SOBOTA  PO 3. ADVENTNEJ NEDELI 7:30 † MARTA,  ANNA A MILAN           (OP 30) 

19.12. 
NEDEĽA 4. ADVENTNÁ NEDEĽA 

8:00 † DOMINIK, DOMINIK A MARGITA  (OP 30) 

11:00 ZA VERIACICH FARNOSTI        (OP 30) 


