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FARSKÉ OZNAMY – 26. 10. 2020 – 1. 11. 2020 
 
 

Pondelok:       Féria 
26. 10. Na úmysel 
 

Utorok: Féria 
27. 10. + Jozef a Janka 
 

Streda: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 
28. 10. + Vojtech a Anna 
  

Štvrtok: Féria 
29. 10. + Július a Ladislav 
  

Piatok: Féria 
30. 10. + Evald a Helena 
 

Sobota:           Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka  
31. 10.             – za veriacich farnosti 
 

Nedeľa:     VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť 
1. 11. - zosnulí z rodín Kryžanovkej, Grycenko, Zapotočnej, Majkutovej 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského k zákazu vychádzania: "Vzhľadom na Uznesenie vlády 

Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. 
októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie 
bohoslužieb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto 
obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel (jedna osoba na 15m2). 

2. Zbierka na Misie z minulej nedele bola 75,- eur. Kto by chcel ešte prispieť na tnto účel, môže tak urobiť na účet: SK88 
0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol: 1810. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail. 

3. Ak by niekto chcel prijať sv. zmierenia je potrebné sa individuálne dohodnúť.  
4. Stanovisko predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského k celoplošnému testovaniu: "Čo sa týka plošného 

testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s 
odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak 
spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky 
zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam. V daných okolnostiach nik nemá 
riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za 
Slovensko. Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym 
následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali." 

5. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, 
ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť 
presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle 
nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich. 
     Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, 
ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto 
môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých 
svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. 
     Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení 
nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja 
so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť - akonáhle to bude možné - tri ďalšie 
zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom 
Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad: 
ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva, alebo iné 
modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových 
úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy 
vlastného života. 


