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F A R S K É   O Z N A M Y 

 ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                      30. JANUÁRA 2022 

 

v Upratovanie kostola: č. d. : 451 – 489 v sobotu po sv. omší.   
v Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: poprosím o stretnutie rodičov v kostole dnes o 14:00 hod. 
v Svätá spoveď: dnes budem spovedať od 15:00 do 17:00, každý deň v  prvopiatkovom týždni hodinu pred sv. omšami 

a pondelok a utorok pred našou Odpustovou slávnosťou aj po sv. omši. V sobotu od 10:00 – 11:30. 
v Návšteva chorých a starých so sv. prijímaním: v tomto prvopiatkovom týždni, najneskôr však do štvrtka, chcem 

poprosiť opäť nahlásiť chorých na sv. spoveď poprípade sv. prijímanie 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 04.02. by som navštívil nahlásených v čase od 8:00 hod. od Nižnej smerom ku 
kostolu a potom na Vyšnú. Tak ako posledne. 
Chcem však poprosiť, aby k sviatosti zmierenia pristupovali iba tí, ktorí majú vnútornú istotu, že nie sú pozitívni na 
COVID 19, alebo v karanténe, alebo infekčný, aby sme neohrozili ostatných. Prosím nahláste to na tel. č. 
+421949168825. 

v Požehnanie sviec: na sviatok Obetovanie Pána slávime patrocínium nášho kostola a farnosti. Počas slávnosti 
požehnáme sviece. Odpustovú Slávnosť budeme sláviť aj nedeľu. Bolo zvykom, že ste prichádzali na slávnosť 
v krojoch, už teraz sa na to teším J. 

v Svätoblažejské požehnanie: na sviatok sv. Blažeja vo štvrtok, na konci sv. omše sa bude udeľovať svätoblažejské 
požehnanie. 

v Ďakovná púť do Ríma: Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za 
minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov 
u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi 
spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Bližšie informácie budú zverejňované priebežne. Na púť je možné cestovať 
napríklad s katolíckou televíziou LUX, alebo sa zorganizovať v rámci vlastnej farnosti či spoločenstva, taktiež 
individuálnou formou. Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak si 
rezervovali zadarmo lístky na audienciu. Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke 
ministerstva zahraničných vecí SR. Tešíme sa na vás a spoločné stretnutie so Svätým Otcom. Pozdravujú vás a 
žehnajú vám slovenskí otcovia biskupi. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 
31.1. 

PONDELOK 
SV. JÁNA BOSCA, KŇAZA, SPOMIENKA 17:00 † JOLANA GAZDARICOVÁ 

1.2. 
UTOROK 

UTOROK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ   17:00 ZA ZDRAVIE A B.P. PRE ĽUDMILU PRI 70. VÝR. A 

POŽEHNANIE PRE DETI S RODINAMI 

2.2. 
STREDA 

OBETOVANIE PÁNA, SVIATOK  
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

26. SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

7:00 NA ÚMYSEL 

17:00 NA ÚMYSEL 

3.2. 
ŠTVRTOK 

SV. BLAŽEJA, BISKUPA A MUČENÍKA, 
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 17:00 † VINCENT ANNA A SILVESTER ŠKOLIAK 

4.2. 
PIATOK 

PIATOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ   

PRVÝ PIATOK V MESIACI 
17:00 † METÓD MIŠKO 

5.2. 
SOBOTA 

SV. AGÁTY, PANNY A MUČENICE, 
SPOMIENKA 

PRVÁ SOBOTA V MESIACI  
7:30 † FRANTIŠEK DANČEK (ZÁDUŠNÁ) 

6.2. 
NEDEĽA 

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

8:00 NA ÚMYSEL 

10:30 ZA VERIACICH FARNOSTI 
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ FARNOSTI 



 
 

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. 


