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FARSKÉ OZNAMY – 9. 11. 2020 – 15. 11. 2020 
 
 

Pondelok:       Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok 
9. 11. 7.00 – TV LUX 
 

Utorok: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 
10. 11. 17.00 + Martin Benko 
 

Streda: Sv. Martina z Tours, biskupa, sviatok, hlavný patrón Spišskej diecézy 
11. 11. 8.00 + Július a Ladislav 
  

Štvrtok: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka 
12. 11. 15.30 – 17.00 možnosť súkromnej adorácie 
 17.00 + Martin 
  

Piatok: Féria 
13. 11. 17.00 + Miroslav Keštefran (3.výročie smrti) 
 

Sobota:           Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka  
14. 11.             8.00 + Mária a Ján Jančo 
 

Nedeľa:     33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
15. 11. 10.00 - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. 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 7. novembra 2020 do 8. 
novembra  2020, 
b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového 
testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 7. novembra 2020 do 
8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. 
Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 
účastníkov.  

2. Účasť na sv. omšiach je limitovaná na 6 ľudí – budem sa to snažiť koordinovať. Ak by sa 
niekto chcel sv. omše v niektorý deň zúčastniť, prosím, aby ste ma kontaktovali telefonicky, 
alebo sms správou. Počet voľných miest je na facebooku  našej farnosti. 

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

4. Dnešná 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.  

5. Na budúcu nedeľu je plánovaná Zbierka na kňazský seminár. Bude sa realizovať takým spôsobom 
ako aj v predošlých prípadoch. Kto chce, môže prispieť, v čase  od dnešnej nedele do budúcej nedele, 
do kovovej pokladničky pri dverách v kostole alebo poslať príspevok na číslo účtu:  SK52 0900 
0000 0001 0138 0460, VS: 412 050 964. 

6. Na webovej stránke aj facebooku našej farnosti je Liturgia domácej cirkvi na 32. nedeľu. Je to 
pozvanie do modlitby v domácom prostredí rodiny.  

7. Prosba o pomoc. V tomto týždni sa budú natierať dosky na ohradný múr kostola. Je to 700 bežných 
metrov. Ak by mal niekto chuť a čas pomôcť, bude to možné od 9.00 do 14.30, od pondelka do 
piatka v humne pri fare. Na každý deň sú potrební dvaja ľudia. Prosím, aby ste ma kontaktovali 
telefonicky, alebo cez sms správu.  


