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FARSKÉ OZNAMY – 2. 11. 2020 – 8. 11. 2020 
 
 

Pondelok:       Spomienka na všetkých verných zosnulých 
2. 11. + členovia Ružencového bratstva 
 - za všetkých zosnulých  
 

Utorok: Sv. Martina de Porres, rehoľníka, ľubovoľná spomienka 
3. 11. + Anna a Pavel 
 

Streda: Sv. Karola Borromejského, biskupa, spomienka 
4. 11. 17.00 – za zdravie a Božie požehnanie Márie Kukurovej 
  

Štvrtok: Féria 
5. 11. 15.30 – 17.00 možnosť súkromnej adorácie 
 17.00 + Mária, Juraj a Ján Užík 
  

Piatok: Féria 
6. 11. 17.00 - za zdravie a Božie požehnanie rod. Ščerbovej a Sabakovej 
 

Sobota:           Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka  
7. 11.              8.00 + Mária a Martin Kohút 
 

Nedeľa:     32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
8. 11. 10.00 - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. V utorok o 10.00 bude pohreb nášho diecézneho biskupa Mons. ThDr. Štefana Sečku, PhD. 

Sv. omše a pohrebných obradov sa nemôžeme kvôli hygienickým predpisom zúčastniť. Sv. omšu je 
možné sledovať na TV LUX.  

2. Informujeme vás o výsledku zasadnutia Zboru konzultorov, ktoré sa konalo  29.10.2020 na 
Biskupskom úrade v Spišskej Kapitule: Za spišského diecézneho administrátora bol zvolený Mons. 
Ján Kuboš, spišský pomocný biskup. Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud 
Spišskej diecézy k častej modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy.  

3. Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28.10.2020 a Vyhlášky č. 12 Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky z 29.10.2020 je od 2.11.2020 opäť možné sláviť verejné 
bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať: 
a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. 
novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania), 
b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového 
testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. 
novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. 
Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 
účastníkov.  

4. Účasť na sv. omšiach je limitovaná na 6 ľudí – budem sa snažiť to koordinovať. Ak by sa 
niekto chcel sv. omše v niektorý deň zúčastniť, prosím, aby ste ma kontaktovali. 

5. V tomto týždni je prvý piatok spovedať budem vo štvrtok a piatok od 15.30 do 17.00, ku chorým 
pôjdem na požiadanie.  

6. Pri sv. spovedi a adorácii prosím o dodržanie striedanie sa v kostole a dodržiavanie hygienických 
nariadení.  

7. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena ružencových kartičiek nemôže prebehnúť spoločne. 
Posunieme si desiatok o jeden dopredu, tak ako je to v pláne a ako sme to už robili.  
 


