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                                      F A R S K É   O Z N A M Y 

                                       Od 9. 3. 2020 do 15. 3. 2020 
 

 

 

 

 
 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

 

 

NEDEĽA  TRETIA  PÔSTNA 
 

 

         

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A ÚMYSEL  SV. OMŠE 
 

  9. 3. 2020  -  PONDELOK 18 00 Za zdravie  a Božie požehnanie pre Martu  

10. 3. 2020  -  UTOROK 18 00 Za zdravie  a Božie požehnanie pre Martu                                         

 

 

 

 

                            M I M O R I A D N Y   O Z N A M  
 

 

 

Predseda vlády SR Peter Pellegrini Konferencii biskupov Slovenska telefonicky 

oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 11. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska 

sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou. V zmysle tohto 

stanoviska Konferencie biskupov Slovenska  do 23. 3. 2020 sa NEBUDÚ konať  VEREJNÉ 

BOHOSLUŽBY.  V Kaplnke sv. Františka bude možnosť urobiť si súkromnú modlitbu  

počas týždňa od pondelka do piatku  od 18 00 hod do 19 00 hod. V nedeľu od 09  00   hod od 

do   10 00 hod. V tomto čase bude v kaplnke  prítomný kňaz, ktorý Vám môže vyslúžiť 

Sviatosť zmierenia a udeliť Eucharistiu. Neúčasť na sv. omši v nedeľu pre fyzickú a 

morálnu nemožnosť, nie je v tomto prípade viazaná pod ťažkým hriechom. 

Všetkých povzbudzujem k modlitbe pri sledovaní priamych prenosov  bohoslužieb 

v televízii LUX a rádiu LUMEN  a prijate duchového prijímania. 

Program sv. omši môžete  sledovať v TV  LUX  o 7 00 hod, 12 00 hod, 19 00 hod  

a v kresťanskom rádiu Lumen o 8 30 hod;  18 00 hod. 

Naďalej však budem poskytovať duchovnú starostlivosť o veriacich, ktorý 

potrebujú  kňaza v prípade mimoriadnej situácie – zaopatrenie zomierajúceho  sv. 

sviatosťami,  je potrebné kontaktovať  sa na mobilnom  telefónnom  čísle 0903/ 907 137  

alebo  pevnej linky  04/529 4130. 

Všetkých pozývam k modlitbe. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s 

dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna 

Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie 

chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj 

za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!" 

 
 

 

 

 

 

 

,  I N É   O Z N A M Y   
 

 

 

, 

 Zvonček z minulej nedele bol  23, 71 €. Úprimné Pán Boh zaplať! 

 Na charitu  sme prispeli  75, 80 €. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem Pán Boh 

zaplať!  

 Dnes  bude zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary vám vopred Pán Boh zaplať! 
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 V sakristii si môžete vyzdvihnúť tlačivo s možnosťou darovať 2 % z dane Diecézny 

katechetický úrad, Spišská Katolícka charita,  Združenie kňazov spišského biskupstva 

Unitas, Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská katolícka 

charita, Komisia pre mládež v Sp. diecéze. Okrem toho existujú aj iné kresťanské 

inštitúcie, ktoré sa o to uchádzajú o 2% dane: TV LUX, Rádio LUMEN, Spolok sv. 

Vojtecha a iné.  

 V súvislosti so šírením koróna vírusu COVID-19 a odporúčaním Konferencie biskupov 

Slovenska Komisia pre mládež v Spišskej diecéze a Diecézne centrum Premeny Važec  

RUŠÍ pôstnu víkendovú púť mladých do Zabawy (Poľsko),  na miesto čistej lásky 

a obety bl. Karolíny Kozkownej. Táto púť  sa mala  uskutočniť od 13. 3. 2020 - 15. 3. 

2020. 

 Úctivo prosím všetkých veriacich, aby si  pri východe z kostola na nástenke vo svojom 

vlastnom záujme prečítali odporúčania Konferencie biskupov Slovenska v súvislosti so 

šírením  koróna vírusu COVID-19.  

 Srdečne chcem pozvať na zasadnutie členov farskej hospodárskej rady farnosti, ktoré 

sa uskutoční v štvrtok  12. 3. 2020 o 19 00 hod na farskom úrade. Hlavným bodom 

rokovania bude oprava strechy farskej budovy. Účasť všetkých členov je nutná! 

V prípade že sa  niektorí členovia nebudú môcť zúčastniť zasadnutia úctivo prosím, 

aby kontaktovali osobne  prípadne telefonicky.  

 Slovenská katolícka charita počas pôstneho obdobia organizuje už 9. celoslovenskú 

zbierku pod názvom „ Pôstna krabička pre Afriku“. Touto zbierkou môžeme účinne 

spojiť a podporiť tie najchudobnejšie deti v krajinách subsaharskej Afriky. Túto 

zbierku môžeme dobrovoľne podporiť SMS v tvare DMS medzera AFRIKA a odoslať 

na číslo 877. Cena SMS správy je 2 €. Na stolíku si môžete zobrať túto pôstnu krabičku, 

kde nájdete bližšie informácie. Informácie nájdete aj na plagáte, ktoré je na nástenke 

pri východe z kostola. 
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