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FARSKÉ OZNAMY – 1. 3. 2021 – 7. 3. 2021 
 
 

Pondelok:      Féria 
1. 3.  - na úmysel 
 

Utorok: Féria 
2. 3. + z rodiny Kubaskej 
 

Streda:          Féria 
3. 3. - za zdravotníkov 
  

Štvrtok: Féria 
4. 3. - na úmysel 
  

Piatok: Féria, prvý piatok v mesiaci 
5. 3. - na úmysel 
 

Sobota:          Féria 
6. 3.              - na úmysel 
 

Nedeľa:     3. PÔSTNA NEDEĽA, slávnosť  
7. 3.  - za veriacich farnosti 
 

Príležitostné oznamy: 
1. Verejné bohoslužby sú žiaľ zatiaľ naďalej pozastavené. 

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.   

2. Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach. 
3. V predsieni kostola sú pôstne krabičky, ktoré si môžete vyzdvihnúť. Touto verejnou zbierkou chceme 

pomôcť deťom a ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách.  
4. Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych 

na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla 
viaceré služby Spišskej katolíckej charity v plnej sile. Súčasnú situáciu sa nám darí zdolávať aj práve vďaka 
štedrosti mnohých darcov: https://caritas.sk/jarna-zbierka-na-charitu-2/. 

Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity budete môcť aj počas najbližšej jarnej zbierky 
na charitu, ktorá by sa mala uskutočniť 21. februára v kostoloch na území celého Slovenska. Výťažok 
zo zbierky na území Spišskej diecézy je určený pre služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity. 
       Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu a nemožnosť uskutočnenia zbierky v 
kostoloch, charita zriadila aj online zbierku, na ktorú sa dá prispieť aj v ďalších dňoch a týždňoch po Prvej 
pôstnej nedeli. Služby charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č.ú. SK26 0200 0000 0031 
4349 8655, VS: 804052. 

Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 
877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom). 
 


