Farské oznamy
 Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré
obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára
2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24.
januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto
nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež
prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
 Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie
bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto
súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len
nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na
základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto
výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v
takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne
rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.
 V našej farnosti budeme streamovať sv. omše 6.1. a potom každú sobotu o 17:00
a nedeľu o 11:00 hod, kým sa opatrenia neuvoľnia.
 Veriacich, ktorí mali nahlásené úmysly sv. omší v dňoch 4.1.2021 – 10.1.2021, aby ma
kontaktovali na tel. č. 0902398422 v dňoch 2.1. – 5.1.2021, aby sme dohodli a zapísali
nový termín, prípadne mi potvrdili, že môžem odslúžiť ich úmysly súkromne počas
týždňa. V opačnom prípade budem slúžiť tieto umýsly tak ako sú zapísané súkromne.
Predovšetkým prosím tých, ktorí mali zapísané úmysly na nedele a 6.1.2021, aby ma
kontaktovali na vyššie uvedené tel. číslo, aby sme sa dohodli, lebo tieto dni slúžim sv.
omše podľa predpisu za celú farnosť.
 Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6
účastníkov a 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.
 V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti
zomierajúcemu.
 Dňa 6.1. požehnáme trojkráľovú vodu na sv. omši. Požehnanú trojkráľovú vodu si
môžete vziať do svojich príbytkov počas nasledujúcichdní v predsieni kostola, ktorá bude
otvorená ako doteraz.

Úmysly svätých omší
Farnosť Sedembolestnej P. Márie
(3.I.2021 - 10. I. 2021)
Dátum

Liturgické sviatky

Druhá nedeľa po
Nedeľa Narodení Pána

Čas

11:00

Úmysly Svätých Omší

za veriacich našej farnosti

+ z rod. Cabánekovej a Oslancovej, +

Pondelok

Féria

súkromne krstní rodičia Zuzana a Juraj Lacko

Utorok

Féria

súkromne BP pre rodinu Anny

Streda

Zjavenie Pána
Slávnosť

11:00
online za veriacich našej farnosti
vysielanie

Štvrtok

Štvrtok po Zjavení
súkromne + z rod. Magyarovej
Pána

Piatok

Piatok po Zjavení
+ rodičov Spišiakových, Cabanových,
súkromne
Varholákových
Pána

Sobota

Sobota po Zjavení
Pána

Nedeľa

Tretia nedeľa
po narodení
Pána
Krst Krista Pána
sviatok

17:00
+ z rodiny Salajovej, Kosorínovej,
online Gieciovej a Sedláčkovej
vysielanie
11:00
online za veriacich našej farnosti
vysielanie

