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MIMORIADNE
FARSKÉ OZNAMY
od 10. 12. 2021 do 12. 12. 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PIATOK
NEDEĽA

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej, ľubovoľná spomienka
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
11. 12. 2021 - SOBOTA

13 00

12. 12. 2021 - NEDEĽA

09 00
10 30
13 00

† Anna Balažová
Pohreb so sv. omšou
Na úmysel celebranta
Poďakovanie za zdravie Vojtecha
† Ladislav Lacko
Pohreb so sv. omšou

INÉ OZNAMY

,

,

 Na základe aktualizovaných opatrení uznesení vlády SR č. 735 zo dňa 8. 12. 2021 a
vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 289/2021 zo dňa 9. 12. 2021 je od 10. 12.
2021 možnosť verejného slávenia bohoslužieb. Sv. omše v našej farnosti budú slávené
od soboty 11. 12. 2021. Sv. omše budú slávené v režime „OP. “ Pod OP sa myslia
osoby, ktoré sú:
 Komplexne zaočkované osoby 1 rok od ukončenia základnej očkovacej schémy
 Osoby po prekonaní COVID 19 viac ako 180 dni + jedná dávka vakcíny( ak
vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného PCR testu) 1 rok od
prekonania COVID 19
 Osoby po prekonaní COVID 19 potvrdeného PCR testu nie staršieho ako 180 dní
 Deti mladšie ako 2 roky
 Deti od 2 do 12 rokov s testom (48 hodín, antigénový test alebo 72 hod PCR test.)
 V tomto režime platí, že v kostole môže byť maximálne 30 osôb za prísnych
protiepidemických opatrení s povinným zoznamom účastníkov.
 Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass.
 Neúčasť na sv. omši v nedeľu a v prikázané sviatky nie je viazaná ťažkým hriechom
z dôvodu fyzickej nemožnosti účasti na sv. omši.
 Chcem upozorniť , že stále počas trvania núdzového stavu platí dišpenz od slávenia
účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázané sviatky.
 Na budúci týždeň budú zimné kántrové dni: streda, piatok, sobota. Záväzný je jeden
z nich. Obsahom týchto dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín a zachovanie
mieru a spravodlivosti vo svete.
 Vzhľadom na nepriaznivú situáciu ohľadom šírenia nebezpečného vírusu
COVID 19 vás úctivo prosím, kto by chcel môže dobrovoľne prispieť aj milodar
pre chod našej farnosti na úhradu nákladov farnosti a kostola na náš farský účet
SK34 0900 0000 0000 5671 0247. Ako variabilný symbol uveďte 953 a do poznámky
pre prijímateľa uveďte: milodar pre farnosť. Vopred vám ďakujem za každý
ľubovoľný príspevok.
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 Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Je to z tohto dôvodu, že nebola možnosť
uskutočniť zbierku v kostole v čase obmedzenia slávenia sv. omši do 8. 12. 2021. Je
možnosť stále podporiť zbierku prostredníctvom priameho vkladu na účet SK28
0200 0000 0000 2963 4592 s variabilným symbolom 412071953. Do poznámky
prosím uviesť poznámku pre prijímateľa: zbierka na charitu farnosť Važec.
Môžete aj prispieť sumou na náš farský účet SK34 0900 0000 0000 5671 0247 a
ako variabilný symbol uvediete 412071953. Pod týmto variabilným symbolom naša
farnosť uhrádza zbierku na charitu. Do poznámky prosím uviesť poznámku pre
prijímateľa: zbierka na charitu farnosť Važec. Vopred vám ďakujem za vaše
milodary.

