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F A R S K É   O Z N A M Y 

 ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                   27. FEBRUÁRA 2022 

 

v Upratovanie kostola: č. d.: 561 – 625 v sobotu po sv. omší.  
v Stretnutie birmovancov: v piatok po sv. omši bude stretnutie birmovancov.  
v Prísny pôst: v stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Prísny pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť 

(pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa).  Prísny pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60. 
roku života. Tento deň je dňom zdržiavania sa mäsa a mäsitého pokrmu. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj 
tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia. Tento pôst sa 
nedá nahradiť iným skutkom pokánia. 

v Zbierka na charitu: na budúcu nedeľu, 6. marca 2022, sa uskutoční Jarná zbierka na Charitu. Pre milodary od jednotlivých 
darcov/veriacich, ktorí chcú podporiť túto zbierku č. ú. SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS 412071865 

v Svätá spoveď: v prvopiatkovom týždni hodinu pred každou svätou omšou 
v Návšteva chorých a starých so sv. prijímaním: v tomto prvopiatkovom týždni, pôjdem v piatok 04.03. v čase od 8:00 hod. od 

Nižnej smerom ku kostolu a potom na Vyšnú. Tak ako posledne.  
v Modlitby za pokoj na Ukrajine: diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš sa modlí za pokoj na Ukrajine a pozýva k zjednoteniu v 

modlitbe celý Boží ľud Spišskej diecézy. V nedeľu 27. februára 2022 o 9.00 bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule 
slávená svätá omša, pri ktorej sa budeme spoločne modliť za odvrátenie vojny a pokoj na Ukrajine. Modlime sa spoločne 
a pozývam k duchovným či materiálnym skutkom bratskej pomoci voči trpiacim bratom a sestrám z Ukrajiny. 

v Pomoc pre ľudí na Ukrajine: Dávame vám do pozornosti registráciu ubytovacích kapacít pre prichádzajúcich ľudí z Ukrajiny: 
https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci Koordinácia prebieha s Ministerstvom vnútra, Slovenskou katolíckou 
charitou a Maltézskou pomocou, preto je deklarovateľné, že prichádzajúci sú na hranici registrovaní a je možný stály kontakt s 
partnermi pomoci. Formu ostatnej možnej pomoci budeme rozvíjať o čom vás budeme následne informovať. 

v Odpustky: môže  získať plnomocné odpustky nasledujúcimi spôsobmi ten: 1.) kto  si  samostatne koná pobožnosť krížovej cesty 
pred riadne ustanovenými zastaveniami. Vyžaduje sa aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení 
a smrti Pána Ježiša. 2.) kto sa zúčastní na verejnej pobožnosti krížovej cesty. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval k jednotlivým 
zastaveniam ten, kto vedie modlitbu krížovej cesty. 3.) kto sa pre vážnu prekážku  (napríklad choroba) nemôže zúčastniť na 
krížovej ceste, získa tieto odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť 
hodiny. 4.) kto sa v piatok pôstneho obdobia pomodlí po svätom prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista  modlitbu 
Dobrý a preláskavý Ježišu. 5.) kto zotrvá  v adorácii Najsvätejšej sviatosti oltárnej aspoň pol hodiny. K získaniu odpustkov je 
okrem spomenutých skutkov splniť aj obvyklé podmienky: 1, svätá spoveď, 2, sväté prijímanie, 3, modlitba na úmysel  Svätého 
Otca, 4, pripútanosť k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému. Ak chýba niektorá z vyššie uvedených podmienok, možno získať 
čiastočné odpustky. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 
28.2. 

PONDELOK 
PONDELOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ   17:00 ZA ZDRAVIE A B.P. PRE DUŠAN A MARTA 

1.3. 
UTOROK 

UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM 
OBDOBÍ   

16:00 
17:00 

POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI 
ZA POŽEHNANIE PRE RODINU A ZA DAR VIERY 

2.3. 
STREDA 

POPOLCOVÁ STREDA 
DEŇ PÔSTU ZA MIER 

6:30 NA ÚMYSEL 

17:00 † CYRIL MIKULAJ (VÝROČNÁ) 

3.3. 
ŠTVRTOK ŠTVRTOK PO POPOLCOVEJ STREDE 16:00 

17:00 
POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI 
ZA ZDRAVIE A BOŽIU POMOC PRE SIMONA 

4.3. 
PIATOK 

PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE   
PRVÝ PIATOK V MESIACI 

16:30 
17:00 

KRÍŽOVÁ CESTA S BIRMOVANCAMI 
† LUCIA HLBOČANOVÁ (VÝROČNÁ) 

5.3. 
SOBOTA 

SOBOTA PO POPOLCOVEJ STREDE 
PRVÁ SOBOTA V MESIACI  7:30 † DUŠAN STANKOVEN 

6.3. 
NEDEĽA 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 
9:00 - KRÍŽOVÁ CESTA 

8:00 NA ÚMYSEL 

10:30 ZA VERIACICH FARNOSTI 


