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F A R S K É   O Z N A M Y 

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA, SV. RODINY               26. DECEMBRA 2021 

 

v Upratovanie kostola: č. d. : 337 – 360 v piatok po sv. omší.  
v Ďakovná pobožnosť: V posledný deň kalendárneho roka bude ďakovná pobožnosť a eucharistické požehnanie. Kto 

sa dnes pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“, získa za zvyčajných 
podmienok úplné odpustky. 

v Odpustky na Nový rok: úplne odpustky sa udeľujú veriacim, ktorí sa v kostole alebo kaplnke zúčastnia 1. Januára  na 
slávnostnom recitovaní, alebo na speve hymnu „Príď Duchu Svätý, tvorivý“ preto, aby si vyprosoval Božiu pomoc do 
celého nadchádzajúceho roka.  

v Nový misál: od soboty 01. januára 2022 sa na Slovensku stáva záväzným pri svätých omšiach používanie nového 
vydania Rímskeho misála.  

v Prijímanie Eucharistie: počas vianočnej oktávy budem rozdávať sv. prijímanie po každej sv. omši, pre tých ktorí sa 
nemôžu zúčastniť pre pandemické opatrenia sv. omše.  

v Obmedzenia: Na základe rozhodnutia vlády SR od 23. decembra 2021 sú na Slovensku znovu povolené verejné 
bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže jedna osoba na 15 m2 Teda pre náš kostol max. do 50 osôb, alebo 
maximálne 30 osôb v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre 
nezaočkovaných je k dispozícii režim len individuálnej pastorácie, to znamená vyslúženie sviatostí (sviatosť zmierenia 
a Eucharistie) po osobnom dohovore s kňazom. To platí pre všetky osoby. Pre účastníkov bohoslužieb je povinný 
platný Covid pass., alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia.  Biskupi prosia kňazov a veriacich o dodržiavanie a 
zachovanie a tiež o trpezlivosť s obmedzeniami, predovšetkým kvôli kritickým okolnostiam v zdravotníctve. Preto 
nateraz budú všetky sväté omše slávené v našej farnosti len v režime OP, teda očkovaní a prekonaní. Zúčastniť na 
svätých omšiach v režime "OP" môžu Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od kompletného zaočkovania. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

27.12. 
PONDELOK 

SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, 
SVIATOK 

13:30 † DUŠAN STANKOVEN      (POHREBNÁ)   

17:00 † JOZEF A MÁRIA CHAMAJ 

28.12. 
UTOROK 

SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV 17:00 ZA ZDRAVIE A BP PRE ŠTEFANA S RODINOU   

29.12. 
STREDA 

PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA 17:00 † ANASTÁZIA KUBOVČÍKOVÁ R. KUNDOVÁ 
(VÝROČNÁ) 

30.12. 
ŠTVRTOK 

ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA 
PÁNA 17:00 † JOZEF A IRENA VALKO 

31.12. 
PIATOK 

SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA 
PÁNA, ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ NA KONCI 

OBČIANSKEHO ROKA 
17:00 †  MILOŠ PAVČIAK A ROD. PAVČIAK A KURILLA 

1.1. 
SOBOTA 

PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, 
SLÁVNOSŤ 

SVETOVÝ DEŇ POKOJA 

8:00 †  ONDREJ, MÁRIA, KAROL 

9:30 NA ÚMYSEL 

11:00 ZA VERIACICH FARNOSTI 

2.1. 
NEDEĽA 

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ 
PÁNA 

8:00 †  AUGUSTÍN SALOŇ 

9:30 NA ÚMYSEL 

11:00 ZA VERIACICH FARNOSTI 



Osoby po potvrdenom prekonaní ochorenia COVID-19 (musia mať doklad RT-PCR2 o prekonaní), sa môžu 
zúčastňovať do 180 dní od prekonania. Ak budú v kostole v režime OP osoby, ktoré režimu OP nezodpovedajú, môžu 
tieto osoby pri kontrole štátnymi úradmi dostať pokutu. 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. Prosím všetkých veriacich, aby si zo sebou prinášali potvrdenie o očkovaní, alebo potvrdenie 
o prekonaní Covid 19. Zároveň prosím všetkých o striktné dodržiavanie týchto protipandemických opatrení a tiež 
o porozumenie a trpezlivosť, nakoľko to nie je výmysel kňaza vo farnosti, ale nariadenie štátnych úradov. 

Z úprimného srdca Vám vyprosujem požehnaný a pokojný Nový rok 2022. 


