
FARSKÉ OZNAMY (8. - 14. november 2021) 
XXXII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 7. november 2021 

 

 Dnes (aj počas celého novembra) bude svätá omša aj o 15.30, Sviatosť Oltárna dnes teda nebude vystavená 
k poklone a nebude ani pobožnosť Korunky Božieho milosrdenstva. 
  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

UT  9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok) 
ST  10.11. Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi (spomienka) 
ŠT 11.11. Sv. Martin z Tours, biskup (sviatok, v katedrále slávnosť) 
PI 12.11. Sv. Jozafát, biskup a mučeník (spomienka)  
NE 14.11. XXXIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - B (5. svetový deň chudobných) 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 
  

***vysvetlivky: čas svätej omše bez podčiarknutia + Z = „základ“ (všetky osoby) – 25 /10 osôb + zoznam  
   čas svätej omše s podčiarknutím + K = „kompletne zaočkované osoby“ – 100 osôb + zoznam 

FARSKÉ OZNAMY 
 

Podľa COVID automatu je náš okres od pondelka 18. októbra v čiernej farbe (3. stupeň ohrozenia) 
- Epidemická sitúácia sa výrazne zhoršuje, žiadame o rešpektovanie a dodržiavanie všetkých opatrení!!!  
- Platí zásada (R+O+R = povinný respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk). 

Sväté omše „základ“ (všetky osoby) – účasť 1 osoba na 25 m2 - v Kostole sv. Petra a Pavla 25 miest na sedenie (15 
v lodi, 10 na chóre), v Podsadku 10 + povinný zoznam účastníkov + ostatní vonku.  

Sväté omše „kompletne zaočkované osoby“ – maximálne 100 osôb + povinný zoznam účastníkov.  
Kvôli úniku tepla z kostola: prosíme zatvárať sklenené dvere a hlavný vchod môže byť otvorený, bočné vchody 

zatvorené. 
Poprosíme naďalej na každú svätú omšu jedného službukonajúceho usporiadateľa (ďakujeme za doterajšiu pomoc 

a službu, môžu sa zapojiť a pomôcť aj iní – lektori, mládež, členovia spoločenstiev,...) – ktorý bude mať službu pri vstupe 
(v Podsadku pán kostolník) – prevziať lístok (pripraviť si ho doma na každú svätú omšu) s menom, priezviskom a kontaktom 
(+ skontrolovať potvrdenie o očkovaní). Službukonajúci usporiadatelia nech sa prihlásia cez stránku farnosti na jednotlivé 
sväté omše (stačí uviesť krstné meno) a nech prídu do kostola 35 minút pred začiatkom svätej omše.  

Tí, ktorí sa pre obmedzený počet nedostanú do kostola na svätú omšu, môžu pri dodržaní vzájomných rozostupov dva 
metre a s použitím rúška zostať pred kostolom a počas svätej omše ísť na sväté prijímanie, ktoré sa im prinesie ku vchodu 
do kostola. Vonku môžu ostať všetci (bez očkovania, očkovaní, po prekonaní, testovaní). 

Oslobodenie od účasti na sv. omši: Na plenárnom zasadnutí KBS  v Badíne 15.-16. júna 2021 biskupi rozhodli o zrušení 
dišpenzu týkajúceho sa povinnej účasti na bohoslužbách s tým, že poukázali na výnimky, ktoré anulujú povinnú účasť, alebo 
lepšie, ktoré oslobodzujú od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky (uvádzam doslovné znenie zo 
zápisnice): "Biskupi hlasovaním rozhodli, že všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných 

  ***                      KOSTOL SV. PETRA A PAVLA  ***                   KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 
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Poďakovanie Pavla za 65 r. 
 

+ Magdaléna Konkoľová – pohrebná NC 
 

Poď. Márie a Miroslava za 40 r. manž. 

+ Anna a Pavol Madanskí 
 

Za dar viery pre Tomáša, Filipa a Katarínu 
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+ František, Mária a František Orlovskí 

+ Alžbeta Joppová 
Zosnulí z rod. Fedorkovej 
+ Agáta a Jozef 
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Za zdr. a BP pre kňazov a duch. povol. 

Za uzdravenie Michala 
+ Marta Orlovská 
Zosn. z rod. Kocunovej a Zagorovej 
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+ Karol Tokarčík (1. výr.) 
+ Karol Smrek (5. výr.) 
+ Leopold Bujna (1. výr.) 
+ Michal, Vladimír, Anička a Anna 
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Za BP pre Alicu s rodinou 
+ Štefan a Anna 
 

Zosn. z rod. Nendsovej a Pastirčíkovej 

+ Karolína, Karolína a František 
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+ Anna Tomečková 
Poďakovanie Jany za 50 r. 
Za zdr. a BP pre Ľubomíra (40 r.) 
 

Poď. Rudolfa za 50 r. a za jeho rodinu 

+ Pavlína Garčeková 
Na úmysel celebranta 
+ Peter Šmigeľ (3. výr.) 
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Zosn. spolužiaci z bývalej III.A 
+ Anna, rodičia a svokrovci 
+ Martin st. a Martin ml. 
 

Za zdr. a BP pre rod. Michaľákovú a Urbanovú 
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 ***            PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa  Kaplnka v Domove pre seniorov 
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+ Milan, Ladislav a Jozef 
 

+ Magdaléna, Katarína a ost. z rod. 
 

Za zdr. a BP pre Zuzanu a Vladimíra Kuľkovcov 

Za farníkov 

P 
Š 
P
P 

   

Od 18. októbra bez slávenia 
svätých omší, iba individuálna 
duchovná starostlivosť. 

 

 
 

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a CG sv. Mikuláša 
(iba pre žiakov a učiteľov) 

  

UT 6.45  (gr.-kat.) -      



sláveniach končí dňa 30.6.2021. Naďalej však povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže 
znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, 
napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia." Ak teda niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca 
znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený. S katolíckym 
pozdravom + Ján Kuboš, diecézny administrátor 
 

 Úplné odpustky pre duše v očistci: Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako minulý rok, možné získať po celý 
mesiac november 2021. Viac informácií na: tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211029025 

Krypta pod Farským kostolom sv. Mikuláša (pod sakristiou) bude otvorená pre súkromnú modlitbu ešte v pondelok 8. 
novembra od 9.00 do 15.00. Žiadame v krypte správať sa pietne, nezapaľovať žiadne sviečky ani niečo podobné, najviac 2 
osoby, používať respirátor. 
 

Oznam o synode: Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj 
ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na 
diecéznej úrovni. Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy. (celý oznam nižšie)  
 

Svätá omša za účasti detí (deti do 12 rokov sa berú ako očkovaní): štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00 (prosíme 
nechať priestor deťom). Nácvik detského spevokolu v Kostole o 16.30, pozývame všetky deti.  
 

Svätá omša s katechézou pre mládež a birmovancov: streda a piatok o 18.30.  
 

Krstná príprava v sobotu o 8.00 a predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla. 
 

 Milodary na misie: bohuznáma 10,-€; bohuznáma 5,-€; bohuznáma 10,-€  
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: Kristián 50,-€; Janka 20,-€; Ladislav 30,-€; Marta 100,-€; z pohrebu 
Magdalény Konkoľovej 145,-€                                                                                                                             - úprimná vďaka 
 

Dnes pri svätých omšiach bude zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). Zbierka 
sa uskutoční po skončení svätých omší a tiež je možnosť zaslať milodar priamo na bankové účty farnosti: SK22 0900 0000 0001 
0386 3036; SK94 0200 0000 0037 5596 4258; SK50 5200 0000 0000 0421 8947. Prosíme v poznámke uviesť Zbierka SL alebo 
Zbierka Podsadek a tiež prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo. Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.
  

 
 
Podľa COVID automatu je náš okres od pondelka 18. októbra v čiernej farbe (3. stupeň ohrozenia).  
*** Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú: 1.) 14 dní po druhej dávke 
dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 2.) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo 3.) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala 
ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. – maximálne 100 osôb + povinný zoznam účastníkov 
*** Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 
72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. – maximálne 1 osoba na 15 m2 + povinný 
zoznam účastníkov 
*** Pod „základom“ sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie 
choroby či výsledok testovania. – účasť maximálne 1 osoba na 25 m2 - v Kostole sv. Petra a Pavla 25 miest na sedenie (15 
v lodi, 10 na chóre), v Podsadku 10 + povinný zoznam účastníkov  

Kostol – hlavný vchod pred svätými omšami sa bude otvárať 35 minút pred začiatkom svätej omše (v nedeľu 15 minút). 
Modlitbu posvätného ruženca sa budeme modliť pondelok až sobotu ½ hodinu pred svätou omšou a 5 minút pred začiatkom 
svätej omše bude posvätné ticho (okrem nedele, kvôli výmene ľudí na sväté omše). Nie je možné stáť v kostole (státie je 
dovolené iba v interiéroch, kde sa výlučne stojí).  

Nie je možné vyhovieť všetkým, ale hľadáme spôsob ako by to bolo najlepšie pre väčšinu, ďakujeme za pochopenie. 
V prípade zmien vás budeme informovať. 

Epidemická sitúácia sa výrazne zhoršuje, vyzývame k dodržiavaniu opatrení, zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj 
obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa 
predišlo sporom a konfliktom. Žiadame o pochopenie a ohľaduplnosť, aby sme dali možnosť íst na svätú omšu aj iným, 
nevideli len seba, nemusíme ísť každý deň, ale sa vystriedajme, rešpektujme ohraničený počet účastníkov na svätej omši. 
Nerozčuľujme sa a rešpektujme to.   

Oznam o synode 
Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného 

kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej úrovni. 
Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy. 

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už 
nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj 
jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk. K zapojeniu sa 
oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, 
spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. 
Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri 
hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní 
Evanjelia. 

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), 
počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi. 
Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie 
prezentovať jednotlivých desať tém. 
 Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov 
na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné 
zhrnutie za celú Spišskú diecézu. 
 Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych sieťach 
Spišskej diecézy. 

http://www.kapitula.sk/
mailto:spis@synoda.sk
http://www.kapitula.sk/

