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F A R S K É   O Z N A M Y 

KRST PÁNA, TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA                     9. JANUÁRA 2022 

 

v Upratovanie kostola: č. d. : 378 – 400 v sobotu po sv. omší.  
v Stretnutie birmovancov: v piatok po sv. omši bude stretnutie birmovancov – chlapcov. 
v Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby farnosti. 
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 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 15m2 ,alebo maximálne 30 osôb v režime OP, v našom kostole max do 50 osôb. (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. 
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. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

10.1. 
PONDELOK 

PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

15:00 †  VINCENT KORČEK 

17:00 †  ŽOFIA, CYRIL, FABIAN ŠIMO 

11.1. 
UTOROK 

UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 17:00 †  ROD. ĎURATNÝ 

12.1. 
STREDA 

STREDA 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 6:30 †  ŽOFIA ROSSOVÁ 

13.1. 
ŠTVRTOK 

ŠTVRTOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 17:00 † ROD. KURIŠ A GAZDARICA 

14.1. 
PIATOK 

PIATOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 17:00 † RUDOLF, ŽOFIA SANIGA 

15.1. 
SOBOTA 

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE V 
SOBOTU 7:30 † PAVOL A ŽOFIA CHAMAJ 

16.1. 
NEDEĽA 

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

8:00 † FLORIÁN FRANTIŠKA MÁRIA KOVÁČIK A 
VLADIMÍR STAŠ 

9:30 NA ÚMYSEL 

11:00 ZA VERIACICH FARNOSTI 


