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

                                     od 17. 1. 2021 do 23. 1. 2022 
 

 

 
 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

PONDELOK Sv. Antona, opáta, spomienka 

ŠTVRTOK  Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka 

   Sv. Šebastiána, mučeníka, ľubovoľná spomienka 

PIATOK  Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 

SOBOTA  Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka  

NEDEĽA        TRETIA V OBDOBÍ  CEZ ROK  
   

  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A ÚMYSEL  SV. OMŠE 
 

   17. 1. 2022 -   PONDELOK 18 00 † Milan a Ľudmila  

   18. 1. 2022 -   UTOROK 18 00 † Ján   

   19. 1. 2022 -   STREDA 18 00 † Michal a Petronela 

   20. 1. 2022 -   ŠTVRTOK 08 00 † Andrej Osvald     

 

 

    21. 1. 2022 -   PIATOK 

 

 

 

18 00 
Za zdravie a Božie požehnanie  

pre Annu a jej rodinu        

 

 

    22. 1. 2022 -   SOBOTA 

 

 

 

18 00 Za zdravie a Božie požehnanie  

pre Moniku a Martina  
 

 

 

    23. 1. 2022 -   NEDEĽA 
09 00 Za kňazské povolanie  Matúša   

17 00 Ekumenická  pobožnosť  
 

 

 

 

,  I N É   O Z N A M Y   
 

 

 Sv. omše v našej farnosti budú od pondelka do soboty slávené v kaplnke sv. 

Františka Assiského  v Diecéznom centre Premeny vo Važci.  Nedeľné sv. omše 

budú slávené vo Farskom kostole. Všetky sv. omše  budú  slávené len v režime 

„OP. “  

 Od 12. 1. 2022 sa zmenili opatrenia.  Sv. omše budú slávené bez spevu a zo 

spevom. Nízkorizikové podujatia bohoslužby bez spevu sú s účasťou osôb 

výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 

% kapacity priestorov hromadného podujatia. (účastníci majú prekryté horné 

dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie). Tento režim bude uplatňovaný 

v týždni.  Stredne rizikové podujatia bohoslužby so spevom s účasťou osôb 

výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 

% kapacity priestorov hromadného podujatia (účastníci majú prekryté horné 

dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP). Tento  

režim bude uplatňovaní v nedeľu a v sviatky.  

Okrem sv. omší  je  ešte režim základ  - individuálna pastorácia (na požiadanie 

 vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí,  

že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)  
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 Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime „OTP“ bez kapacitných 

obmedzení. 

 Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na nich žiadne kapacitné 

obmedzenia. 

 Chcem upozorniť, že stále počas trvania núdzového stavu platí dišpenz od 

slávenia účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázané sviatky.   

 Zvonček z minulej nedele Krstu Krista Pána bol  54, 40 €. 

 Pani Mária Popardovská na kostol a pre potreby farnosti  venovala 100 €. 

 Od utorka 18. 1. 2022 do soboty 25. 1. 2022 je týždeň modlitieb za jednotu 

kresťanov.  Pri tejto príležitosti  modlitieb za jednotu kresťanov sa na budúcu 

nedeľu 23. 1. 2022  bude o 17 00 hod  konať ekumenická  pobožnosť, na ktorú  

vás srdečne pozývam.    

 Vo štvrtok 20. 1. 2022 sa v našom dekanáte uskutoční ďalšie stretnutie 4. 

ročníka Diecéznej školy viery. Stretnutie sa začne sv. omšou o 17 00 hod vo 

farskom kostole v Liptovskom Mikuláši. Po sv. omši bude katechéza na tému 

Svätého Písma. 

 V sobotu 22. 1. 2022  o 18 00 hod  chcem srdečne pozvať všetkých birmovancov 

na sv. omšu v rámci ktorej sa uskutoční birmovná náuka. Účasť všetkých 

birmovancov je povinna! Zároveň prosím všetkých birmovancov, aby 

nezabudli dodržiavať  platné epidemiologické opatrenia t. z. že na sv. omšu 

musia mať  respirátor.  
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