
FARSKÉ OZNAMY (6. – 12. december 2021) - II. ADVENTNÁ NEDEĽA - C - 5. december 2021 
  

Dnes v rámci individuálnej duchovnej starostlivosti bude od 10.00 do 11.30 a popoludní od 15.00 do 17.00 
možnosť prijať sväté prijímanie. Zachovajme všetky potrebné opatrenia (R+O+R = respirátor + odstupy + 
dezinfekcia rúk).  
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PO  6.12.  Sv. Mikuláš, biskup (ľubovoľná spomienka) 
UT  7.12.  Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka); Večer: z nasledujúcej slávnosti 
ST  8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť) – prikázaný sviatok (v kancelárii nestránkový deň) 
NE  12.12. III. ADVENTNÁ NEDEĽA - C - (Nedeľa Gaudete)  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

FARSKÉ OZNAMY 
Na základe uznesenia Vlády SR platí na Slovensku od 25. novembra 2021 núdzový stav a zákaz vychádzania. 

Z tohoto dôvodu je zakázané verejné slávenie bohoslužieb (slávenie za účasti veriacich). Sväté omše budú slávené 

cez online prenos z Kostola sv. Petra a Pavla.  

- kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Takéto súkromné bohoslužby je možné 
prenášať online. Nie je dovolené, aby sa niekto na súkromné bohoslužby v chrámoch pozýval, či prihlasoval, iba 
nevyhnutná asistencia, bez lektorov; 
- obrady krstu, sobáša (bez svätej omše) sú obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a obrady pohrebu (bez 
svätej omše), iba blízke osoby, nie je obmedzený počet, podmienené dodržaním hygienických opatrení; 
- chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného 
spovedania, aj rozdávania svätého prijímania (nesmú sa tvoriť rady čakajúcich). 
 Časy a úmysly svätých omší podľa oznamov.  

Svätá omša za účasti detí online: štvrtok o 17.00. 
Svätá omša s katechézou pre mládež a birmovancov online: piatok o 17.00. 
Individuálna duchovná starostlivosť: počas nasledujúcich dní bude otvorená predsieň Kostola sv. Petra a Pavla 

(pondelok – sobota od 8.00 do 16.00; nedeľa od 10.00 do 17.00).  
Sviatosť zmierenia v rámci individuálnej duchovnej starostlivosti:  
Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok – piatok 6.00 – 7.00; 15.30 – 16.30; 18.00 – 19.00  
Nevyhnutné zachovať všetky potrebné opatrenia: ROR = respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk; stručnosť; 

nezhromažďovať sa; kajúcnik čaká pri kostole (odstup 2 m); odstup od kňaza.  
Tí, ktorí si objednali kalendáre Rodiny Nepoškvrnenej, môžu si ich prevziať v pondelok v Kostole sv. Petra 

a Pavla od 18.00 do 18.30. 
Stretnutie členov Hospodárskej rady: utorok o 18.00 v budove Farského úradu. 
Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznáma 100,-€; bohuznáma 20,-€; z pohrebu Margity Pompovej 100,-€; Ján 

s rodinou 50,-€; Anna 100,-€; Eva 1 000,-€; Kristián 50,-€; pokladnička pre opravy 629,25 €; bohuznáma 100,-€; z pohrebu 
Pavla Pjuru 30,-€; bohuznáma rodina 100,-€; Elena s rodinou 20,-€; bohuznáma 300,-€; bohuznáma 10,-€, Jana 50,-€; 
Janka 20,-€                                                                  

Milodary pre potreby kostolov: bohuznáma rodina 10,-€; bohuznámy 5,-€                                          - úprimná vďaka 
Jesenná zbierka na katolícku charitu. V danej situácii môžeme ešte do piatka 10. decembra podporiť osobne do 

označenej pokladničky v Kostole sv. Petra a Pavla (keď prídeme na sv. prijímanie alebo sv. spoveď); zaslaním 
individuálnych darov priamo na bankový účet SK28 0200 0000 0000 2963 4592, prosíme uvádzať VS pre 
identifikáciu farnosti: 412074939 alebo priamo v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín. Ďakujeme za 
všetky Vaše milodary. 

                        KOSTOL SV. PETRA A PAVLA                     KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 17.00  

+ Štefan, Mária a Mikuláš 
 

Za zdr. a B pomoc pre Máriu, Dávida a Daniela 

+ Mária Potočková 
Na úmysel celebranta 
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Za BP pre kňazov a duch. povol. 
 

+ Viktor, Petronela, Štefan a Ondrej 

+ Ján, Anna, Helena a Milan 
+ Veronika a Marcel  
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UT 17.00  

+ Mons. Viktor Trstenský, kňaz (15. výr.) 
 

Zosn. z rod. Rúrovej, Jendrichovskej a Kollárovej 

Za zdr. a BP pre Emíliu (80 r.) 
Za zdr. a BP pre Vieru 
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Za zdr. a BP pre rod. Anny a Františka 

Poď. Dariny s rod. za B dobrodenia 
+ Michal Repka 
+ Magdaléna Konkoľová (30. deň) 

Š
P 
Ľ
M 

ST 17.00  

+ Štafan Dulák 
Za zdr. a BP pre sr. Vitu a sr. Vilanu 
+ Ján (1. výr.) 
Za farníkov 
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NE 9.00  

Za zdr. a milosť obrátenia pre Máriu 

+ Ján, Michal a Elena 
+ Milan Vnenčák 
Za zdravie a BP pre Adama (20 r.) 
Za farníkov 
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ŠT 17.00  

+ Vladimír Kurilla 
Za prvoprijímajúce deti ZŠ Levočská 
+ Michal a Mária Sumilasovci 
Na úmysel celebranta 
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                PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa  Starý cintorín 
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+ Katarína Szentivanyiová – pohr. obrady 

+ Antónia Sivoňová – pohr. obrady  
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Na základe rozhodnutia vlády SR budú od piatka 10. decembra 2021 na Slovensku znovu povolené verejné 
bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v 
ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí 
po osobnom dohovore s kňazom. 

Do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri 
zachovaní pravidla 1 osoba na 25 m2. Pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v 
režime OP na bohoslužbu. Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. Nezaočkovaní kňazi môžu 
sláviť, avšak s povinnosťou testu (ako OTP na pracoviskách). 

Konferencia biskupov Slovenska rozhodnutie vlády, ktoré aspoň čiastočne sprístupňuje bohoslužby, 
rešpektuje. Kňazov a veriacich prosí o jeho zachovanie a trpezlivosť, predovšetkým kvôli kritickým 
okolnostiam v zdravotníctve. V platnosti, samozrejme, vzhľadom na pandemickú situáciu, zostáva dišpenz od 
povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.  

Biskupi - vzhľadom na predchádzajúce plošné zákazy verejných bohoslužieb - trvajú na efektívnom spôsobe 
rešpektovania náboženskej slobody ako esenciálnej súčasti života spoločnosti, a to aj v pandemickej situácii. Majú 
nádej, že toto vedomie bude vždy stabilnou súčasťou uvažovania pri podnikaní ďaľších krokov smerom k Cirkvi zo 
strany verejných predstaviteľov štátu. 

 
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

 

***vysvetlivky: čas svätej omše = „OP“ (očkovaní, po prekonaní) – 30 osôb 
Kostol sa bude otvárať 15 minút pred začiatkom svätej omše. Prví traja čakajúci na svätú omšu spočítajú 
vstupujúcich do kostola, aby počet bol 30 osôb, potom pán kostolník kostol uzavrie. V Kostole sv. Petra a Pavla 
- 20 v lodi kostola a 10 na chóre, v Podsadku – 28 v lodi a 2 na chóre. 

 
- v kostoloch sa nesmú konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania 
svätého prijímania (nesmú sa tvoriť rady čakajúcich). 
- individuálna duchovná starostlivosť – ak by niekto potrebol prijať sviatosť zmierenia, nech v tieto dni 
požiada kňaza po skončení svätej omše, ďalšie informácie oznámime v nedeľu 12. decembra 

 

 

  ***                      KOSTOL SV. PETRA A PAVLA  ***                   KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 
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Za zdr. a BP pre rod. Anny a Františka 

Poď. Dariny s rod. za B dobrodenia 
Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 

P 
Š
M
F 

   

 

 NE 

6.30 
8.00 
9.30 
11.00 
15.30 
17.00 
18.30 

 
 
jo 
 
 
 
jo 

Za zdr. a milosť obrátenia pre Máriu 

+ Ján, Michal a Elena 
+ Milan Vnenčák 
+ Michal Repka 
+ Magdaléna Konkoľová (30. deň) 
Na úmysel celebranta 
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 ***               PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa   
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