RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ VÝCHODNÁ
Východná 617, 032 32; www.farnostvychodna.sk
Tel.: +421 44/529 52 58, email: vychodna.fara@gmail.com

FARSKÉ OZNAMY – 3. 1. 2022 – 9.1. 2022
Pondelok:
3.1.

Pondelok vo Vianočnom období, Féria

Utorok:
4.1.

Utorok vo Vianočnom období, Féria
17.00 pre rodinu-ZBP.

Streda:
5.1.

Streda vo Vianočnom období, Féria
08.00 + z rod. Šimunkovej, Kubološovej a Brtaňovej

Štvrtok:
6.1.

ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ
10.00 za veriacich farnosti

Piatok:
7.1.

Piatok po Zjavení Pána, Féria
17.00 + z rod. Budinskej

Sobota:
8.1.

Sobota po Zjavení Pána, Féria
08.00 + z rod. Poliakovej

Nedeľa:
9.1.

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA (KRST PÁNA)
10.00 Za veriacich farnosti

Príležitostné oznamy:
1. Milodary pre potreby farnosti: zvonček z minulej nedele bol 170€.
Nech Vám Pán Boh odplatí Vašu štedrosť.
2. Budúcou nedeľou Krstu Pána, sa končí vianočné obdobie. Po tomto sviatku sa
odloží betlehem a prestanú sa spievať vianočné piesne. Stromčeky ako ozdoba
môžu zostať do 2. februára.
3. Na sviatok zjavenia Pána bude požehnanie Trojkráľovej vody, ktorú si môžete
zobrať do svojich domovov.
4. Sv. Je dovolené sláviť v režime OP. Neúčasť na sv. omši v nedeľu a v prikázané
sviatky nie je viazaná ťažkým hriechom z dôvodu fyzickej nemožnosti účasti na sv.
omši. Podľa vyhlášky 289/2021 MZ sa pod pojmom OP rozumie:
Očkovaní (O):

•
•
•
•

osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná
do 180 dní od prekonania ochorenia
deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

Prekonaní (P):
• osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho
výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od
všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe
antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.
Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19
možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné
tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej
sa osoby.
5. Vzhľadom na nepriaznivú́ situáciu ohľadom šírenia nebezpečného vírusu COVID 19
a obmedzeného slávenia bohoslužieb Vás úctivo prosím, kto by chcel- môže
dobrovoľne prispieť aj milodar pre chod nasej farnosti na úhradu nákladov farnosti a
kostola na náš̌ farský účet: SK34 0900 0000 0003 3132 5977,alebo
prostredníctvom QR kódu. Do poznámky pre prijímateľa uveďte: milodar pre
farnosť̌.
Vopred Vám ďakujem za každý milodar.

