II. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C – 16. január 2022
FARSKÉ OZNAMY (17. – 23. január 2022)
LITURGICKÝ KALENDÁR
PO 17.1.
PI 21.1.
NE 23.1.

Sv. Anton, opát (spomienka)
Sv. Agnesa, panna a mučenica (spomienka)
III. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C – NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ FARSKÉ OZNAMY
***vysvetlivky: čas svätej omše = „OP“ (očkovaní, po prekonaní) – 180 osôb (v Podsadku 100 osôb)
Kostol sa bude otvárať 15 minút pred začiatkom svätej omše. Účasť na svätej omši iba v režime OP
(očkovaní, po prekonaní). Naďalej prosíme prvých troch čakajúcich na svätú omšu spočítať vstupujúcich do
kostola (najmä v nedele), aby počet bol 180 osôb (v Podsadku 100 osôb), nechávať vedľa seba voľné miesto
(šachovnicové sedenie), povinný platný covid pas, potom pán kostolník kostol uzavrie. Tí, ktorí sa pre obmedzený
počet nedostanú na svätú omšu alebo sú v režime Základ, môžu 5 minút pred začiatkom svätej omše (nie počas
svätej omše) prijať pred kostolom sväté prijímanie (aby nestáli v chlade). Sväté prijímanie sa bude rozdávať v
Kostole sv. Petra a Pavla aj v nedeľu 16.1. a 23.1. od 14.30 do 15.00.
Aby sa na svätej omši mohlo zúčastniť čo najviac veriacich, tak sa budeme v našej farnosti riadiť opatrením z
Vyhlášky (medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu: a) nízkorizikové hromadné podujatia s
účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity
priestorov hromadného podujatia (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné
sedenie, bez spevu, OP).
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Jozef Stesňák
+ Anna Chovanová, pohrebná – NC(Z)
Za BP a zdravie pre Jolanu
Poďakovanie Jána za 70 r.
+ Marta Židová
Poďakovanie Anny za 77 r.
+ Jozef Mižikar
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+ Anton Jeleň (1. výr.)
+ Alica Bujnová
+ Peter, Helena a Ľubomíra
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+ Margita Kromková
M
Zosnulí z rod. Kolodzejovej
F
Za zdravie a BP pre Helenu
Š
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
Za dary DS pre rodinu
P UT
Na úmysel celebranta
Š
+ Ján a Vladislava Sýkorovci
M
Na úmysel celebranta
M

***
6.00
17.00
18.30
6.30
15.30
17.00
18.00
6.30
8.00
9.30
11.00
15.30
17.00
18.30

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
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+ Helena Kaminská
+ František, Katarína a Štefan
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+ Peter Fiľák
Na úmysel celebranta
+ Ladislav a Emília Fečkovci
– upratovanie kostola
+ František Žid
+ Michal a Helena Semanickí
+ Jozef Rindoš (1. výr.)
Na úmysel celebranta
+ Štefan
Na úmysel celebranta
Poďakovanie Petra za 40 r.
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Za B pomoc a zdr. pre Annu Hrozmatu Martinkovú

***
ZŠ s MŠ a CG (iba pre žiakov a učiteľov)
6.45
Na úmysel celebranta (rím. – kat.)

FARSKÉ OZNAMY
Režim základ - individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania,
duchovný rozhovor). Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich.
Sobášne obrady a obrady krstu (bez svätej omše) môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
Pohrebné obrady (bez svätej omše) sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.
Ak by boli sobášne obrady, obrady krstu a pohrebné obrady slávené so svätou omšou, tak svätá omša je
v režime OP.
Sviatosť zmierenia v rámci individuálnej duchovnej starostlivosti: pondelok – piatok 6.35 – 7.00; 19.10 – 20.00
Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou
službou pomohli na každej svätej omši.
Od 18. do 25. januára (do sviatku Obrátenia sv. apoštola Pavla) je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Počas tohto týždňa modlitieb prosíme na tento úmysel, formulár svätej omše v utorok bude Za jednotu kresťanov.
Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00. Svätá omša s katechézou pre mládež a birmovancov: piatok
o 18.30. Ak by sa niekto kvôli opatreniam nedostal na svätú omšu, tak môže sledovať online.
Diecézna škola viery: štvrtok 20. januára o 18.30 v Kostole sv. Petra a Pavla. Po skončení svätej omše bude
nasledovať prednáška a diskusia.
Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.
V soboty večer budú sväté omše o 15.30 a 17.00, aby bolo časovo možné upratovanie Kostola sv. Petra
a Pavla, prosíme o zapojenie sa do tejto služby.
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Milodary pre opravy Farského kostola: Darina 20,-€; Peter 60,-€; Margita 100,-€; Slavomír 100,-€; bohuznáme:
100,-€; 100,-€ a 100,-€; bohuznáma 50,-€; bohuznámy 50,-€; Mária 100,-€; Karol 50,-€; z pohrebu Milana Dudžáka
1 000,-€; Helena 100,-€; Anna 100,-€; Mária 63,-€; Ladislav 50,-€; Florián 200,-€; Filip 100,-€; z krstu Matea 50,-€
Pokladnička „Betlehem“ v Podsadku: 133,76 €
- úprimná vďaka

OHLÁŠKY
Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osob ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v
ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

MATÚŠ ČUBA, bývajúci v Plavnici a RADOVANA RABÍKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x).

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na Farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto
snúbencov do vašich modlitieb.

Opatrenia platné od 12. januára 2022
Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu.
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb
alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty
respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP) Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb
alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty
respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)
Režim základ - individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania,
duchovný rozhovor). Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich.
Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.
Ak by boli sobášne obrady, obrady krstu a pohrebné obrady slávené so svätou omšou, tak svätá omša je
v režime OP.
Opatrenia pre výkon bohoslužieb, sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu:
a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu
b) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri
prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku
c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
d) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
!!! Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci
svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia !!!
Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie:
Očkovaní alebo prekonaní (OP):
a) osoba kompletne zaočkovaná *
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a
zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo
LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 180 dňami **
d) deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
* definícia kompletne zaočkovanej osoby
- 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
** 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.

