
FARSKÉ OZNAMY (14. – 20. december 2020) 
III. ADVENTNÁ NEDEĽA (GAUDETE - RADOSTNÁ) - B – 13. december 2020 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO 14.12. Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi (spomienka) 
NE 20.12. IV. ADVENTNÁ NEDEĽA – B  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

 

FARSKÉ OZNAMY 
 

Epidemiologická situácia nie je dobrá, naďalej platia pravidlá, ktoré sa týkajú slávenia 
verejných bohoslužieb a žiadame Vás o ich dodržiavanie, platí aj všeobecný dišpenz od 
povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky. 
- šachovnicové sedenie, žiadame aj osoby žijúcich v jednej domácnosti kvôli tomu, aby boli 
zachované rozostupy od ostatných. 
- uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica 
existujúcej kapacity kostola - vo Farskom kostole je to 170 miest na sedenie, v Kostole sv. 
Petra a Pavla 210, v Podsadku 50; pripomíname službukonajúcim lektorom zodpovednosť za 
spočítanie ľudí pri vstupe – pred začiatkom svätej omše bude otvorený iba hlavný vchod, v 
jej závere aj bočný(é) vchod(y) pre východ z kostola.  
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby 
máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, 
ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali 
vo väčších počtoch pred chrámom. 
- liturgia trvá nevyhnutne dlhú dobu, kostol pred svätými omšami sa bude otvárať 35 minút 
pred začiatkom svätej omše. 
- stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, odstupy, dezinfekcia pri vstupe, 
nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk 
kňazov a rozdávateľov pred rozdávaním sv. prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk – kto v 
individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na 
záver radu prijímajúcich a rozdávateľ mu podá Eucharistiu do úst,... 

 
V tomto týždni ranné sväté omše od pondelka do soboty vrátane budeme sláviť iba pri 

svetle lampášov, tiež žiadame, aby ste ich nekládli na stoličky, sedadlá lavíc a tiež stoličky 
nenechávali v blízkosti akumulačných pecí. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre dcéry s rod. 
+ kňaz Peter Murdza (11. výr.) 

M
P 

PO 17.00 + Peter, Zdenka a Oldřich L 

UT 
6.00 
18.30 

+ Štefan Valčák 
Za zdravie a BP pre Petra s rod. 

D 
L 

UT 17.00 + Vilma a Július Demekovci M 

ST 
6.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre Margitu a Gustáva 
+ Ľubomír Mrug 

D 
M 

ST 17.00 
+ Rozália a Ján Benkovci, Helena 
a Štefan Kmečovci 

P 

ŠT 
6.00 
18.30 

+ Ján, Štefan, Janka a Mikuláš 
+ Anton Puchel (7. výr.) 

P
D 

ŠT 17.00 + Jozef, Milan, Pavol a Mária L 

PI 
6.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre Miu s rod. 
+ Štefan a Mária Fedorekovci 

D
L 

PI 17.00 Za zdravie a BP pre rod. Chabovú M 

SO 
6.30 
18.30 

+ Milan, Ján, Anna a Mária 
+ Florián Sčensný 

M
L 

SO -------- ----------------------------------------------- - 

NE 

7.30 
9.00 
10.30 
18.30 

+ Pavol Jeleň 
Na úmysel celebranta 
Za zdravie a BP pre Teréziu (50 r.) 
+ Ján Greš (6. výr.) 

M
M
L
L 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

Za B pož. a pomoc pre Jakuba a Marianu 

Za zdravie rodiny a BP pre syna 
+ Margita, Michal a Alojz 

D
P
P 

PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa 
 

UT 
ST 
SO
NE 

 

17.00 
17.00 
16.00 
9.00 
11.00 

+ Peter Dunka 
+ Vanesa 
Za farníkov 
+ Štefan Dulák 
Na úmysel celebranta 

L
L 
P 
Ľ 
D 

 
 

   



 
Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00.  
Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. 

Prosíme ostatných farníkov, aby vo štvrtok a v piatok nechali priestor pre deti a mládež a 
zúčastnili sa na iných svätých omšiach. 

 
Krstná náuka, ktorá býva v sobotu o 8.00 v budove Farského úradu, bude aj naďalej v Kostole 

sv. Petra a Pavla. 
 
 Spôsob vysluhovania sviatosti zmierenia pred Vianocami: Zaužívaný spôsob 
“hromadného” spovedania (viacerí kňazi z iných farností a spovedanie v okolitých 
farnostiach) nebude možné použiť. Aktuálne pre sväté omše platí polovica kapacity miest na 
sedenie, ale pri spovedaní môže byť v kostole len jedna osoba na 15 m2 (v malých kostoloch 
je to veľmi nízke číslo), nemali by ani stáť rady pred kostolom a treba zminimalizovať 
mobilitu veriacich (cestovanie za spoveďou do iných farností). Vnímajme svätú spoveď ako 
súčasť adventnej prípravy a neodkladajme svätú spoveď na poslednú chvíľu a neplánujme si, 
že pôjdeme na spoveď do iných farností. Spovede nech nie sú dlhé, nech sa obmedzia na 
vyznanie hriechov, krátke poučenie (pár viet), ľútosť a udelenie rozhrešenia, iste, okrem 
komplikovaných prípadov. A penitentov môžete vhodne poučiť a katechizovať aj v rámci 
príhovoru pri slávení svätej omše. (upravené podľa Listu diecézneho administrátora Spišskej 
diecézy Mons. Jána Kuboša)  
 V našej farnosti (budeme spovedať iba domáci kňazi):  
Farský kostol:   pondelok až sobota ½ hodinu pred každou svätou omšou 
Kostol sv. Petra a Pavla:  pondelok až piatok od 15.00 do 16.45 
     streda a piatok od 9.00 do 11.00 (dopoludnia nebudeme v kancelárii)  
Podsadek:    sobota od 14.00 do 15.45 
 spovedajúca sa osoba: má byť zdravá (nemá mať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, 
napr. kašeľ, zvýšená tepltota, dýchavičnosť alebo akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19 alebo 
nariadené karanténne opatrenia); pri vstupe do kostola si povinne dezinfikuje ruky; používa 
osobné ochranné prostriedky (prekrytie nosa a úst); zachová odstupy pri čakaní; pri sv. spovedi 
nie je k spovedníkovi otočená priamo tvárou, ale bokom zachovajúc odstup aspoň 0,5 metra; pri 
sv. spovedi stručne; buďme trpezliví a zachovajme poriadok a pokoj.  
 Prosíme o zachovanie počtu ľudí v kostoloch pri spovedaní (Farský kostol a Kostol sv. Petra a 
Pavla 30 ľudí) pri spovedaní, nezhromažďovať sa ani pred kostolom...  
 Veľmi vás prosíme, aby ste využili uvedené časy. Pripravme sa dôsledne na svätú spoveď 
modlitbou, úprimným spytovaním svedomia (použitie spovedného zrkadla), vzájomným 
zmierením sa, ľútosťou a túžbou po náprave.    
 

Sviatosť zmierenia pre chorých pred Vianocami: Tých chorých, ku ktorým nechodievame na 
prvý piatok a chceli by prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímanie pred Vianocami, prosíme, aby 
ste ich zahlásili v sakristii kostola do nedele 20. decembra (prosíme uviesť meno, priezvisko, 
ulicu, číslo domu a telefónne číslo). Týchto chorých navštívime v utorok 22. decembra. 
 
 Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznámi 20,-€; bohuznámy 200,-€; pokladnička pre 
opravy 210,44 €; Božena 300,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma 100,-€; Anna 100,-€; 
bohuznáma rodina 200,-€; bohuznáma rodina 170,-€; Ján 25,-€; Andrej 100,-€; Božena 200,-€; 
Mária 100,-€; z krstu Pavla 50,-€;                                                                      - úprimná vďaka 
 
 Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy Farského kostola, v Podsadku 
pre opravy Filiálneho kostola. Vyzbieralo sa pre Farský kostol 4903,76 € a pre Filiálny kostol 
339,44 €. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Filiálny kostol 26 357,01 € a Farský kostol sme 
v mínuse 22 571,90 €.  
 


