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F A R S K É   O Z N A M Y 

 DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                      16. JANUÁRA 2022 

 

v Upratovanie kostola: č. d. : 401 – 420 v sobotu po sv. omší.  
v Stretnutie birmovancov: v piatok po sv. omši bude stretnutie birmovancov – dievčat. 
v Zbierka: dnes je zbierka na potreby farnosti. Už vopred vyslovujem Pán Boh zaplať a požehnaj! 
v Dobrá Novina 2021: tento rok sa i v našej farnosti konala zbierka na Dobrá novina,  je to celoslovenská kolednícka 

akcia vo vianočnom období. Organizuje ju eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Deti z farnosti so žiakmi 
ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku priniesli vinše a koledy viac na http://farnostliptovskerevuce.sk/dobra-novina-2/  
Prebehla i verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike na ktorú 
sme prispeli sumou 433,-€, Vyslovujeme úprimne Pán Boh zaplať a požehnaj! 

v Diecézna školy viery IV.: Vo štvrtok 20.01.2022 v Ružomberku vo farskom kostole sa uskutočni stretnutie v rámci 4. 
ročníka DŠV, ktorý je venovaný otázkam Svätého písma. 

v Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: od 18.do 25.  januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  
v Brigáda: v sobotu chcem poprosiť o pomoc pri prácach na farskej záhrade. 
v Obmedzenia: od 12. januára platia nové obmedzenia na verejné bohoslužby môže prísť viac ľudí, naďalej však v režime OP. 

Nové pravidlá uvádza vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Sväté omše budú tak ako doteraz v režime OP (očkovaní a tí, 
ktorí covid prekonali v ostatných 180 dňoch). Z vyhlášky vyplýva, že na bohoslužbu môže prísť maximálne 100 ľudí, namiesto 
doterajších 30. Z vyhlášky ďalej vyplýva, že pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity kostola (t.j. 
šachovnicové sedenie); pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 percent kapacity (t.j. šachovnicové sedenie v každom 
druhom rade). Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom. Pre všetkých veriacich je naďalej dostupná služba 
individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí -  svätej spovede či svätého prijímania - po osobnom dohovore s kňazom. V 
platnosti je stále dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky. 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. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 
17.1. 

PONDELOK 
SV. ANTONA, OPÁTA, SPOMIENKA 17:00 † RUDOL A ŽOFIA SANIGA   

18.1. 
UTOROK 

UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 17:00 † FILOMNA A RUDOLF KOVÁČIK 

19.1. 
STREDA 

STREDA 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

CELODENNÁ POKLONA 

12:00 VYLOŽENIE SVIATOSTI OLTÁRNEJ 

17:00 † VALÉRIA SANIGOVÁ (ZÁDUŠNÁ) 

20.1. 
ŠTVRTOK 

ŠTVRTOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 17:00 † ZUZANA A ŠTEFAN BUĎAN A DCÉRA MÁRIA 

21.1. 
PIATOK 

SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE, 
SPOMIENKA 17:00 † MÁRIA SANIGOVÁ (VÝROČNÁ) 

22.1. 
SOBOTA 

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE V 
SOBOTU 7:30 ZA ZDRAVIE A BP PRE RODINA MIKULAJ ZA DAR 

VIERY 

23.1. 
NEDEĽA 

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA 

8:00 † GEJZA A EVA 

9:30 NA ÚMYSEL 

11:00 ZA VERIACICH FARNOSTI 


