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FARSKÉ OZNAMY – 10. 10. 2021 – 17. 10. 2021 
Pondelok:      Féria 
11.10.     
 

Utorok:   Féria 

12.10.   17.00 + z rod. Sýkorovej 

 

Streda:               Féria, adorácia 

13.10.  17.00 + z rod. Jančovej 

 

Štvrtok:  Féria 

14.10.  8.00 + Pavol a Zuzana 

 

Piatok:  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka,  

15.10.  sv. omša za účasti detí 

  17.00  + Terézia a Viera 

 

Sobota:      Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 

16.10.   17.00  + Emília Sýkorová 

 

Nedeľa:      DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SLÁVNOSŤ 

17.10.   08.00  Za veriacich farnosti (pre zaočkovaných) 

  9.00  ž. Mária- ZBP. 

  10.00   + z rod. Ondreja Keštefrana  
 

Príležitostné oznamy: 
1. Zvonček z minulej nedele bol 59,- EUR.  Zbierka na potreby farnosti bola 121 EUR. Nech Vám Pán Boh odplatí 

Vašu štedrosť. 

2. V dnešnú nedeľu pod tretej sv. omši bude stretnutie birmovancov na fare v rámci prípravy na sv. birmovania. 

3. O upratovanie kostola prosíme skupinu č.7.: Zuzana Girášková, Viera Sabaková, Mariana Sabaková, Anna 

Ščerbová. Pán Boh zaplať za upratovanie v minulom týždni. 

4. V piatok o 16.00. hodine bude nácvik spevu pred detskou sv. omšou na fare.  Po sv. omši bude stretnutie mládeže 
na fare. 

5. Na základe pravidiel Covid automatu v nasledujúcom týždni od 10.10. 2021 sme v Červenej farbe – 1. stupeň 
ohrozenia. Slávenie svätých omši v týždni  podľa Covid automatu je režime „ ZÁKLAD “ - Všetky osoby bez ohľadu 
na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. V tomto režime platí aj obmedzenosť 
sedenia v kostole. V interiéri na sedenie je 1 osoba na 15 m2 kapacity. To znamená, že v našom kostole je na 
sedenie 10. miest. Okrem tohto bude nutné aby ste sa pri vchode do kostola vhodili do košíka papier na ktorom 
uvediete -svoje meno a priezvisko, bydlisko a telefónne číslo. Tento zoznam slúži ako informácia pre Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši v prípade pozitívneho prípadu. V nedeľu budú tri sv. omše. 
Prvá sv. omša o 8.00. pre bude iba pre ZAOČKOVANÝCH, tam je počet neobmedzený! Zároveň aj zaočkovaný 
v tomto 1. stupni ohrozenia musia do košíka vhodiť vypísaný papierik s údajmi. Deti do 12 rokov sa počítajú ako 
plne zaočkovaní. Zaočkovaní sa preukážu pri vchode covid preukazom vytlačeným alebo v mobile. Druhá sv. 
omša o 9, 00  a tretia o 10.00 bude v režime základ, tam je potrebné aby každý účastník vhodil do košíka svoje 
meno a priezvisko, bydlisko a telefónne číslo. Zároveň pre nezaočkovaných v režime základ bude sv. omša aj 
v sobotu o 17.00 s nedeľnou platnosťou. Prosím, aby ste pri východe z kostola na zoznam zapísali, na ktorú sv. 
omšu budete chodievať počas červenej a prípadne bordovej farby na covid semafore, aby sme sa rozdelili.  

6. Deti si po sv. omši môžu vyzdvihnúť slovníčky na nálepky, ktoré si budú lepiť každý týždeň. 
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