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           F A R S K É   O Z N A M Y 

           od 9. 11. 2020 do 15. 11. 2020 
 

 

 

 
 

 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

 

PONDELOK  Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok 

UTOROK  Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 

STREDA  Sv. Martina z Tours, biskupa, patróna Spišskej diecézy, sviatok 

ŠTVRTOK  Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka 

NEDEĽA  TRIDSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK 
 

            

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A ÚMYSEL  SV. OMŠE 
 

 9. 11. 2020  -  PONDELOK 18 00 †  rodičia Jakub a Helena 

10. 11. 2020  -  UTOROK 18 00 † sr. Mária 

11. 11. 2020  -  STREDA 18 00 †  Marián, Alena 

12. 11. 2020  -  ŠTVRTOK 18 00 †  Adam, Mária, Liliana 
 

 

 

14. 11. 2020  -  SOBOTA 

 

 

 

18 00 
Za zdravie a trpezlivosť  

Margita, Markéta, Peter 
 

 

15. 11. 2020  -  NEDEĽA 09 00 † Mons. Štefan Sečka 

10 30 Za veriacich  
 

 

 

 

 

,  I N É   O Z N A M Y   
 

 

 

 Sväté omše  sú vo farskom kostole. 

 Na budúcu nedeľu je 4. svetový deň chudobných. Zvlášť na budúcu nedeľu  

v modlitbe myslime na chudobných, slabých a marginalizovaných osôb  

 Na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár. Nakoľko nie je možná zbierka 

na kňazský seminár v kostoloch v plnej miere, prosím Vás o podporu kňazského 

na náš farský účet SK34 0900 0000 0000 5671 0247 s variabilným symbolom 4 1 2 

0 5 0 9 5 3. Tento  variabilný symbol  je určený pre našu farnosť. Podľa tohto 

variabilného symbolu sa z farského účtu odosiela zbierka na kňazský seminár 

priamo na účet biskupského úradu.  Za vaše milodary vám vopred ďakujem.  

 V piatok  13. 11. 2020 nebude sv. omša vo farnosti lebo budem na zubnom 

ošetrení v Michalovciach. 

 Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení, 

slovenský biskupi do odvolania udeľujú  všeobecný dišpenz od fyzickej účasti  na 

nedeľných  bohosloslužbách.  

 Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28.10.2020 a Vyhlášky č. 12 Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29.10.2020 je od 2.11.2020 opäť 

možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať: 

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 5. 11. 2020 do 

8. 11. 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania), 

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym 

výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-

19 vykonaným od 5. 11. 2020 do 8. 11. 2020 subjektom podieľajúcim sa na 

celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.  
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Na základe dovolenia sláviť verejné bohoslužby v počte 6 osôb vrátane 

kňaza a asistencie sv. omše v našej farnosti sa budú sláviť vždy  s úmyslom 

tak, ako sú uvedené v oznamoch.  Z tohto dôvodu budú platiť v našej 

farnosti  platiť nasledovné pravidla: 

 

1. Na sv. omšu sa bude potrebné prihlásiť deň vopred pred slávením sv. omše 

telefonicky na čísle  0903 907 137, alebo sa môžete zapísať v zozname, 

ktorí bude v kostole.  V zozname je potrebné  uviesť aj telefónne číslo. 

 

2. Ak sa prihlási viac ľudí na daný deň, tak sa uprednostňujú tí, ktorí sa 

prihlásili skôr. 

 

3. Na sv. omšu búdu mať prednosť tí, ktorí majú úmysel sv. omše - 

MAXIMÁLNE 4 OSOBY. V prípade, že na sv. omši nie je prítomní 

kostolník tak MAXIMÁLNE  5 OSÔB. 

 

4.  Rodina, ktorá dala úmysel môžu byť na sv. omši MAXIMÁLNE 4 

OSOBY. V prípade, že na sv. omši nie je prítomní kostolník tak 

MAXIMÁLNE  5 OSÔB. 

 

5. V nedeľu sa budú vyberať piati podľa poradia, ako sa nahlásia, ak bude 

viacej záujemcov budú vybraný tí, ktorí ešte možnosť účasti na nedeľnej 

omši nemali. 

 

6. Odporúčam tým, ktorí sa v týždni zúčastňujú bohoslužieb, aby dali 

prednosť  ľudom, ktorý chodia len v nedeľu.  

 

7. Na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, 

ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov 

vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom 

počet účastníkov vonku obmedzený nebude.  
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