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

                                   od 13. 9. 2021 do 19. 9. 2021 
 

 

 

 

 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

 

PONDELOK Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,  spomienka 

UTOROK  POVÝŠENIE SV. KRÍŽA, sviatok  

STREDA  SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ 

ŠTVRTOK  Sv.  Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, 

    spomienka 

PIATOK  Sv. Róberta Bellarmína, biskupa učiteľa Cirkvi, ľubovoľná 

   spomienka 
NEDEĽA  DVADSIATA PIATA  V OBDOBÍ  CEZ ROK 
 

 

 

  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A ÚMYSEL  SV. OMŠE 
 

      13. 9. 2021  -  PONDELOK 18  00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Martinku  

      14. 9. 2021  -  UTOROK 18  00 † Emília   

      15. 9. 2021  -  STREDA 09  00 Na česť Ducha Svätého    

      16. 9. 2021  -  ŠTVRTOK  08  00
 Za zdravie a Božiu pomoc pre Martinku      

       

 

      17. 9. 2021 -   PIATOK 

 

 

18 00 
Za zdravie a Božie požehnanie pre krstnú 

a birmovnú mamu Annu a dcéru   

      18. 9. 2021 -   SOBOTA 08 00 Poďakovanie za 60. rokov pre Margitu  

      19. 9. 2021 -   NEDEĽA 09 00 Poďakovanie za vyslyšanie modlitieb 
 

 

 

 

,  I N É   O Z N A M Y   
 

 

 Zvonček z minulej nedele bol  75, 08  €. Úprimné Pán Boh zaplať! 

 Na budúci rok 2022 plánujem v našej farnosti sviatosť birmovania. Prihlášky 

na sviatosť birmovania je možné si vyzdvihnúť v sakristii alebo na farskom 

úrade v čase vyhradených stránkových hodín. Pre prijímanie prihlášok budú 

zvlášť vyhradené stránkové hodiny na farskom úrade a to vždy v piatok od        

16 30  hod o  17 30  hod.  Vzhľadom , že málo prihlásených  predlžujem  termín 

odovzdania prihlášok do 19. 9. 2021. 

 Na základe pravidiel Covid automatu  v nasledujúcom týždni od 13. 9. 2021 sme 

v ORANŽOVEJ – ostražitosť.  Slávenie svätých omši v rámci režimu Covid  

automatu  je  „ ZÁKLAD “  -  Všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné 

očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. V tomto režime platí aj 

obmedzenosť sedenia v kostole. V interiéri  na sedenie je 25 %  a exteriéri 50% 

kapacity. To znamená, že v našom  kostole je na sedenie 30. miest.  Okrem tohto 

bude nutné aby ste sa pri vchode do kostola pri stolíku zapísali na zoznam 

v ktorom uvediete svoje meno a priezvisko, bydlisko a telefónne číslo. Tento 

zoznam slúži  ako informácia pre Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

v Liptovskom Mikuláši v prípade  pozitívneho prípadu.  

 Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu budú jesenné kántrové dni. 

Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu. Pre nás bude 

záväzný deň sobota.  
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 Z dôvodu možnosti účasti pútnikov "OTP" na stretnutiach so Svätým Otcom 

Františkom prichádza Spišská diecéza vďaka Spišskej katolíckej charite s 

ponukou testovania nezaočkovaných pútnikov antigénovým testom. Testovanie 

zabezpečí Spišská katolícka charita kvalifikovanými pracovníkmi s tým, že 

príspevok  za vykonanie  antigénového  testu bude dobrovoľný. Tento  výsledok 

nesmie byť starší ako 48 hodín. V našom Liptovskomikulášskom dekanáte sa 

testovanie uskutoční v pondelok 13. 9. 2021 od 12 00 hod do 15 00 hod 

v katolíckom dome na  1. poschodí pri farskom úrade.   

 

  Milí bratia a sestry! 

 

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna 

škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť 

úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej 

miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.  Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali 

pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým 

otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. 

Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem 

vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj 

horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života. 

 

† Mons. Ján Kuboš, diecézny  administrátor 

 

 

 

Termíny, čas a  miesto  konania Diecéznej školy viery: 
 

  16. 09. 2021    18 15  hod   Farský kostol -Liptovský Mikuláš    

  21. 10. 2021  18 15  hod   Farský kostol -Liptovský Mikuláš 

  18. 11. 2021  18 15  hod   Farský kostol -Liptovský Mikuláš 

  20. 01. 2021  18 15  hod   Farský kostol -Liptovský Mikuláš 

  17. 02. 2021  18 15  hod   Farský kostol -Liptovský Mikuláš 

  17. 03. 2021  18 15  hod   Farský kostol -Liptovský Mikuláš 

  18. 05. 2021  18 15  hod   Farský kostol -Liptovský Mikuláš 

 

Prednášateľ:   Mgr. Ľuboš Laškoty 
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