
FARSKÉ OZNAMY (22. – 28. november 2021) 
XXXIV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA - 21. november 2021 

 

 Dnes sa koná v kostoloch pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsv. 
Srdcu Ježišovmu (krátka pobožnosť pri každej svätej omši po modlitbe po prijímaní). Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní 
modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať úplné odpustky za obvyklých 
podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca, okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť 
akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému).  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO  22.11.  Sv. Cecília, panna a mučenica (spomienka); Výročie posviacky Kostola sv. Petra a Pavla (v Kostole slávnosť) 
ST  24.11. Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spoločníci, mučeníci (spomienka) 
ŠT  25.11. Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica (ľubovoľná spomienka) 
NE  28.11. I. ADVENTNÁ NEDEĽA – C 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 
 

 ***vysvetlivky: čas svätej omše = „OP“ (očkovaní, po prekonaní) – 50 osôb + povinný zoznam 

FARSKÉ OZNAMY 
 Od pondelka 22. novembra sa sprísňuje COVID automat, náš okres je už od 18. októbra v čiernej farbe (3. stupeň 
ohrozenia). Epidemická situácia sa výrazne zhoršuje, žiadame o rešpektovanie a dodržiavanie všetkých opatrení!!!  
- Platí zásada (R+O+R = povinný respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk). Viac informácií na stránke farnosti. 

Sväté omše „základ“ – nedovolené. Sväté omše „OTP“ – max. 6 osôb. + povinný zoznam účastníkov.  
Sväté omše „OP“ (očkovaní, po prekonaní) - maximálne 50 osôb + povinný zoznam účastníkov. Kvôli zlej situácii sa 

budeme riadiť režimom „OP“, to znamená: 
- Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy. 
- Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania 
potvrdeného RT-PCR3) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19 
- Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní 
- Deti mladšie ako 2 roky 
- Deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP)  

Kostol – hlavný vchod pred svätými omšami sa bude otvárať iba 15 minút pred začiatkom svätej omše. Modlitbu 
posvätného ruženca sa nebudeme modliť v kostole, ale vo svojich domovoch. Kvôli úniku tepla z kostola prosíme zatvárať 
sklenené dvere, bočné vchody budú zatvorené. 

Poprosíme naďalej na každú svätú omšu jedného službukonajúceho usporiadateľa, najmä lektorov (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 potrebné potvrdenie). Službukonajúci usporiadatelia nech sa prihlásia cez 
stránku farnosti na jednotlivé sväté omše (stačí uviesť krstné meno) a nech prídu do kostola 20 minút pred začiatkom 
svätej omše, ich služba je veľmi potrebná a nevyhnutná a žiadame o ich rešpektovanie, ako aj rešpektovanie  
ohraničeného počtu osôb na svätej omši.  

  ***                      KOSTOL SV. PETRA A PAVLA  ***                   KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 
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Zosnulí členovia klubu kresť. seniorov 

+ Štefan Tokarčík – pohrebná NC 
+ Ján, Mária a Jozef Guregovci 
+ Jozef, Anna, Štefan a Anna 
+ Johana, Juraj a Paula 
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+ Júlia, Andrej a Ditrich 
 

Za zdr. a BP pre Anna, Jarmilu, Somonu, Líviu a Vladimíra 
 

+ Milan, Ján, Anna, Jaroslava a Ondrej 

+ Imrich a Mária Barlíkovci  
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+ Dana, Margita a Ján Boďovci 
+ Ján, Mária a Ondrej 
+  Milan Vnenčák 
+ Michal, Margita a Alojz 
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+ Štefan Kocún (6. výr.) 
Sobášny obrad:  
Jozef Čureja – Erika Dunková 
Za zdravie a BP pre Annu  
+ Peter Burian (30. deň) 
+ Mária a Štefan Petriľákovci 
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+ Žofia Malinová 
+ Ján, Mária, Andrej a Mária 
+ Milan, Ján, Anna a Mária 
+ Helena Krempaská 
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Za B pomoc pre Katarínu 
+ Mária Iľkovičová 
+ Valent a Mária 
 

+ Michal (6. výr.) a zosn. z rod. Mištovej, Alexíkovej a Oroszovej 

+ Za zdravie a B pomoc pre Renátu 
+ Michal Repka 
Za duše v očistci 
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+ Ján, Alžbeta a Verona Joppovci 
+ Imrich a Emil Reľovskí 
+ Anton Bilanovič 
+ Pavlína, Gustáv a Tomáš Pompovci 
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 ***               PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa              Kaplnka v Domove pre seniorov 
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+ Milan Hutník 
Za zdravie a BP pre Vieru 
 

+ Ján, Mária, Darina a Ján Miškovičovci 

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

 

 ***            ZŠ s MŠ a CG (iba pre žiakov a učiteľov)   

UT 6.45  Na úmysel celebranta (rím.-kat.) F      



Ak niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa svätej omše v nedeľu alebo v prikázaný 
sviatok, je od účasti na nej oslobodený. + Ján Kuboš, diecézny administrátor 

Vyhlásenie KBS k podpore očkovania a dodržiavania opatrení - celé znenie v závere oznamov. 
 

List biskupov Slovenska ohľadom Týždňa Cirkvi pre mladých a 36. svetového dňa mládeže – text na stránke farnosti. 
 

Červená streda (24. novembra) - upozorňuje na ťažké osudy novodobých mučeníkov a na globálne porušovanie náboženskej 
slobody. Na celom svete sa v tento deň rozsvietia budovy na červeno - aby upozornili na neprávie, ktoré zažívajú milióny ľudí. 
Viac info na stránke farnosti. 
 

Svätá omša za účasti detí (režim OP - deti od 2 do 12 rokov potrebný test alebo očkovnie alebo prekonanie): štvrtok 
o 17.00 a svätá omša s katechézou pre mládež a birmovancov (režim OP): piatok o 18.30 - kvôli náročnosti dodržania 
opatrení online. 
 

Krstná príprava: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla. 
 

Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznáma 100,-€; jubilujúci manželia 100,-€; z pohrebu Jozefa Stesňáka 100,-€; 
Helena s rodinou 100,-€; Mária 50,-€; Mária 8,-€; Mária 25,-€; Marta 55,-€; z pohrebu Aleny Demákovej 50,-€; bohuznámy 30,-€ 

                                                                                                                                                                   - úprimná vďaka   
 

Budúcou nedeľou, ktorá je I. adventnou, začíname nový cirkevný rok. Požehnanie adventného venca a tiež tých, ktoré si 
pripravíte a budete ich mať vo svojich domovoch a pri nich sa budete spoločne modlievať, bude v sobotu pri večernej svätej 
omši a v nedeľu pri všetkých svätých omšiach. Svoje vence môžete priniesť na požehnanie do kostola pred oltár pred 
začiatkom svätej omše. 
 

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na katolícku charitu. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, 
ktorí počas  I. adventnej nedele prispejú na charitu (možnosť zobrať si letáčiky s poukážkou). 
 

Aj tohto roku Vincentínska rodina organizuje 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky s názvom „Boj proti hladu“. 
U nás, pod záštitou Združenia mariánskej mládeže, sa táto zbierka koná dnes. Prispieť môžeme zakúpením si medovníkového 
srdiečka za dobrovoľný príspevok po skončení každej svätej omše v Kostole sv. Petra a Pavla. Za pomoc vyslovujeme vopred 
srdečnú vďaku. Viac  informácii o zbierke nájdeme na stránke www.bojprotihladu.sk  

OHLÁŠKY 
 

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v 
ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko. 

 JOZEF ČUREJA, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a  ERIKA DUNKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni - Podsadku (3.x).  
 Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto 
snúbencov do vašich modlitieb. 

 
Od pondelka 22. novembra sa sprísňuje COVID automat, náš okres je od 18. októbra v čiernej farbe (3. stupeň ohrozenia).  
1. Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4.3 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby 
či výsledok testovania. 
2. Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4.3 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. 
3. Pod “OP” sa pre potreby Covid Automatu v4.3 myslia osoby, ktoré sú:  
- Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy. 
- Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného 
RT-PCR3) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19 
- Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní 
- Deti mladšie ako 2 roky 
- Deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP)  

Kostol – hlavný vchod pred svätými omšami sa bude otvárať iba 15 minút pred začiatkom svätej omše. Modlitbu posvätného 
ruženca sa nebudeme modliť v kostole, ale vo svojich domovoch. Nie je možné stáť v kostole (státie je dovolené iba v interiéroch, 
kde sa výlučne stojí). Kvôli úniku tepla z kostola: prosíme zatvárať sklenené dvere a hlavný vchod môže byť otvorený, bočné 
vchody zatvorené. 

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 situácia 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. Nerozčuľujme sa a rešpektujme to.   

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 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 

Vyhlásenie KBS k podpore očkovania: Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské 
spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zároveň rastúci 
počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc. Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká 
pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to 
vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu. Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským 
povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k 
druhým, k slabším, k ohrozeným. Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň 
dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet 
i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život. Vypočujte, drahí bratia a 
sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý 
máme na pomoc v utrpení.  Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska. 

http://www.bojprotihladu.sk/

