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v Upratovanie kostola: č. d.: 490 – 529 v sobotu po sv. omší.  
v Úmysly: od pondelka v sakristii kostola zapisujem úmysly sv. omší na mesiac marec. 
v 101. výročie: dňa 13. februára 2022 si pripomenieme 101.výročie biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána 

Vojtaššáka. V Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule slávnostnej sv. omši bude predsedať a v homílií sa prihovorí 
Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup. Keďže situácia nedovoľuje, aby sme sa zúčastnili diecéznej 
púte pri príležitosti Pamätného dňa biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, spojme sa 
navzájom duchovne. Rádio Lumen a TV Lux prinesú priamy prenos ďakovnej svätej omše, ktorá bude slúžená v 
nedeľu 13. februára 2022 o 9.00 hod. 

v Diecézny výstup mladých: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva v sobotu 19. februára 2022 na DIECÉZNY 
VÝSTUP MLADÝCH, tentokrát s cieľom - Chata pri Zelenom plese. Viac info na výveske a komisia.sk. 

v Národný týždeň manželstva: V týždni od 14.2.-20.2.2022 sa na Slovensku uskutoční ďalší ročník Národného týždňa 
manželstva, ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. Bližšie informácie nájdete na 
stránke: http://ntm.sk/ V rámci tohto týždňa sa rozhodla Liga pár páru (LPP) zorganizovať on-line kurzy 
symptotermálnej metódy pre manželov alebo snúbencov. Obsah kurzu a prihlášku je možné nájsť na: 
https://www.lpp.sk/o-nas/16065-aktivity-lpp/963-on-line-kurzy-stm Udalosti k jednotlivým kurzom je možné nájsť 
na facebookovom profile LPP a na osobnom profile: https://bit.ly/35yursu Uzávierka prihlášok je 10. februára 2022. 

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 
7.2. 

PONDELOK 
PONDELOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ   17:00 † JÁN A MÁRIA GAZDARICA 

8.2. 
UTOROK 

UTOROK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ, SVETOVÝ DEŇ MODLITBY 

A POVEDOMIA O OBCHODOVANÍ S ĽUĎMI 
17:00 † MARIÁN JANEK (10. VÝROČIE) 

9.2. 
STREDA 

STREDA 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ   6:30 ZA ZDRAVIE A BP PRE VNUKA 

10.2. 
ŠTVRTOK SV. ŠKOLASTIKY, PANNY, SPOMIENKA 17:00 † ĽUDMILA ZRUBÁKOVA (VÝROČNÁ) 

11.2. 
PIATOK 

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE 
LURDSKEJ, ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA,  

30. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH. 
17:00 † SILVESTER LAZÍK A STARÍ RODIČIA 

12.2. 
SOBOTA 

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE V 
SOBOTU,  ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 7:30 † FRANTIŠEK A ŠTEFAN A EMÍLIA A ZUZANA JAGRÍK 

A ST. RODIČIA 

13.2. 
NEDEĽA 

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ 

8:00 POĎAKOVANIE ZA DOŽITÝCH 80. R. 

10:30 ZA VERIACICH FARNOSTI 


