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

                                od 21. 12. 2020 do 27. 12. 2020 
 

 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

 

PIATOK  NARODENIE PÁNA, PRIKÁZANÝ SVIATOK 

SOBOTA  Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok 

NEDEĽA   SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE, JOZEFA, SVIATOK 
 

     

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A ÚMYSEL  SV. OMŠE 
 

22. 12. 2020  -  UTOROK 18 00
 Na úmysel Františka 

23. 12. 2020  -  STREDA 18 00 Na úmysel  ordinára (3) 

 
 

 

 

 

24. 12. 2020  -  ŠTVRTOK 

 

 

 

07 30 
Za zdravie a Božie požehnanie  

pre  rod.  Štolteovú  

22 00 † Helena, výročná  
 

 

 

 

 

24 00 
† Soňa, František, Peter, Jolana Donner 

 † Štefan, Peter, Valéria, Ján Šemrák  

† Martin Zavacký 

25. 12. 2020  -  PIATOK 09 00 Na úmysel  ordinára (4) 

10 30 Na úmysel  ordinára (5) 
 

 

 

 

26. 12. 2020  -  SOBOTA 
09 00

 Na úmysel  ordinára (6) 

10 30 Na úmysel  ordinára (7) 
 

 

 

27. 12. 2019  -  NEDEĽA 
09 30 Na úmysel  ordinára (8) 

10 30 Na úmysel  ordinára (9) 
 

 

 

 

 

,  I N É   O Z N A M Y   
 

 

 

 

 

 

 Zvonček z minulej nedele bol  35, 46 €. Úprimné Pán Boh zaplať!  

 Sv. omše sa do odvolania NEBUDÚ SLÚŽIŤ v Kaplnke sv. Františka ale vo 

Farskom kostole.  

 V pondelok  21. 12. 2020 nebude vo farnosti sv. omša.  

 Vzhľadom na súčasnú veľmi zhoršujúcu epidemiologickú situáciu v súvislosti 

so šírením nebezpečného vírusu COVID 19 sa v tomto roku Vianočné 

požehnanie domov v našej farnosti neuskutoční a presúva sa na iný termín 

v novom roku, ktorý bude vopred  oznámený v rámci oznamov. Vopred Vám 

ďakujem za pochopenie.  

 Vzhľadom na nové epidemiologické opatrenia spojených zo zákazom 

vychádzania nenavštívim chorých pred vianočnými sviatkami, nakoľko prijali 

sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni.  

 Od 19. 12. 2020 sa  počet účastníkov pre slávenie sv. omše mení zo súčasných  

50 % kapacity  miest na sedenie na 25 % kapacity miest na sedenie. Z tohto 

dôvodu boli pridané sv. omše. Bohoslužby možno vykonávať len s výlučne 

sediacimi veriacimi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade 

a zároveň medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Chcem 

zároveň pripomenúť, že stále platí dišpenz od účasť na nedeľnej sv. omši.  
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Úrad verejného zdravotníctva od 19. 12. 2020 vydal nové upravené 

epidemiologické opatrenia z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie. 

Preto budú platiť v našej farnosti tieto nové pravidla:  

 

 Vstup do kostola výlučne s rúškom, resp. prekrytím horných 

dýchacích ciest. 

 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 

 Každá druhá lavica musí byť VOĽNÁ. Táto lavica bude označená 

prelepením. V tejto lavici NESMIE nikto  SEDIEŤ.  

 Presné miesta na sedenie sú vyznačené bielym lístkom s popisom 

SEDENIE.  

 Medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. 

 Počas bohoslužby nesmie nikto v kostole STÁŤ, môže len sedieť.  

 Osoby žijúce v jednej domácnosti môžu sedieť v jednej lavici. 

 Sedenie na chóre je tak, že tiež je každá druhá lavica voľná. 

 Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. 

do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.  

 Sv. prijímanie sa bude podávať na ruku. Dodržujte za sebou 

vzdialenosť 2 m. 

 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). 
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