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FARSKÉ OZNAMY
od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
Sv. Juraja, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka, ľubovoľná
spomienka
DOBRÉHO PASTIERA - ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ

STREDA
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
19. 4. 2021
20. 4. 2021
21. 4. 2021
22. 4. 2021
23. 4. 2021
24. 4. 2021

-

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

25. 4. 2021 - NEDEĽA

18 00
18 00
18 00
18 00
08 00
18 00

09 00
10 30

,

† Rudolf Zubaj
† Cecília
† Cecília
† Cecília
† Cecília
† Cecília
Za zdravie a Božie požehnanie pre Vsdp.
Vladimíra Dzurendu
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva číslo 186 zo dňa 16. 4. 2021







umožňuje verejné slávenie bohoslužieb od 19. 4. 2021. V zmysle tejto vyhlášky je
obmedzená účasť na sv. omši na 1 veriaceho 15 m2 . V našom kostole može byť 10
ľudí. Stále však platia prísne hygienické nariadenia. Presné podmienky si budete
môcť prečítať pri vchode do kostola a na internetovej stránke našej farnosti
www.rkcvazec.sk.
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
seminára 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 zbierka uhrádza z nášho farského účtu priamo na účet
biskupského úradu. Za vaše milodary Vám vopred ďakujem.
Od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021 je týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci,
ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské
a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení, slovenský
biskupi do odvolania udeľujú DIŠPENZ od fyzickej účasti na nedeľných
bohosloslužbách.
Okrem toho budem sláviť sv. omše aj ONLINE cez sociálnu sieť Facebook v skupine
LITURGIA. Táto sv. omša bude slúžená v inom čase. Podmienkou je aby ste na
Facebook bol môj priateľ. Bližšie informácie rád poskytnem telefonicky na mobilnom
čísle 0903/ 907 137.
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 Zbierka na Boží hrob sa každoročne koná pri Božom hrobe. Vzhľadom na
nepriaznivú situáciu ohľadom šírenia nebezpečného vírusu COVID 19 a nemožnosti
uskutočnenia zbierky v kostoloch môžete zbierku podporiť zaslaním ľubovoľnej
sumy na číslo účtu SK52 0900 0000 0001 0138 0460 ako variabilný symbol treba uviesť
4 1 2 0 1 0 9 5 3. Môžete aj prispieť sumou na náš farský účet SK34 0900 0000 0000
5671 0247 a ako variabilný symbol uvediete 4 1 2 0 1 0 9 5 3. Pod týmto variabilným
symbolom naša farnosť uhrádza zbierku na tento účet. Svoj príspevok môžete
doniesť aj osobne na farský úrad. Táto zbierka bude trvať počas celého veľkonočného
obdobia. Vopred vám ďakujem za vaše milodary.
 Vzhľadom na nepriaznivú situáciu ohľadom šírenia nebezpečného vírusu COVID 19,
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.

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva
od 19. 04. 2021
Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou
sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a
hromadných podujatí číslo 186 zo dňa 16. 4. 2021 a s platnosťou od 19. 4. 2021 je
možnosť sláviť verejné bohoslužby. Počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie
prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 z plochy priestoru kostola. (Toto
pravidlo platí nielen pre bohoslužby, ale aj pre sväté omše spojené s vysluhovaním
obradu krstu, sobáša a pohrebné sväté omše, resp. iba obrady krstu, sobáša a
pohrebu, ako aj pre tzv. "individuálnu duchovnú starostlivosť".) Ak táto plocha
nedosahuje 90 m2 , môže sa tu nachádzať najviac 6 osôb. Do počtu zúčastnených sa
nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. V zmysle tohto
obmedzenia môže byť v našom kostole na sv. omši prítomných 10 ľudí. Podľa § 48
ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods.
2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia, ktoré sú podmienkou účasti na sv. omši:
 Vstup do kostola výlučne s rúškom, resp. prekrytím horných dýchacích ciest.
 Pre vstup na bohoslužby, ako aj na obrady krstu, sobáša a pohrebu sa
veriaci nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu.
 Pred vstupom do kostola aplikujte dezinfekciu rúk.
 Dodržiavať vzdialenosť 2 m medzi osobami, to neplatí na prípady u ktorých
to vzhľadom na povahu obradu nie je možné s výnimkou bohoslužieb s
výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v
interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu
jedna osoba na 15 m2 .
 Lavica, v ktorej nemožno sedieť je označená štítkom NESEDIEŤ. V tejto
lavici NESMIE nikto SEDIEŤ.
 Podobne bude označenie, kde nemôžete sedieť aj na chóre.
 Počas bohoslužby nesmie nikto v kostole STÁŤ, môže len sedieť. Osoby
žijúce v jednej domácnosti môžu sedieť v jednej lavici.
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 Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do
lakťového ohybu), nepodávať si ruky.
 Sv. prijímanie sa bude podávať na ruku.
 Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk,
nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na
záver, ako posledný.
 Ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa vynechá alebo sa nahradí úklonom
napr. gestom pohľadu alebo úsmevu).

