SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA – C – 9. január 2022
FARSKÉ OZNAMY (10. – 16. január 2022)
Po sviatku Krstu Pána sa končí vianočné obdobie a začína prvá časť cezročného obdobia. Odložia sa jasličky pred
oltárom, Betlehem a stromčeky ako ozdoba môžu zostať v kostoloch a aj v našich príbytkoch až do sviatku
Obetovania Pána.

LITURGICKÝ KALENDÁR
NE 16.1. II. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ FARSKÉ OZNAMY
***vysvetlivky: čas svätej omše = „OP“ (očkovaní, po prekonaní) – 35 osôb (v Podsadku 30 osôb)
Kostol sa bude otvárať 15 minút pred začiatkom svätej omše. Naďalej prosíme prvých troch čakajúcich na
svätú omšu spočítať vstupujúcich do kostola, aby počet bol 35 osôb (v Podsadku 30 osôb) - povinný platný
covid pas, potom pán kostolník kostol uzavrie. V Kostole sv. Petra a Pavla - 25 v lodi kostola a 10 na chóre, v
Podsadku – 28 v lodi a 2 na chóre. Tí, ktorí sa pre obmedzený počet nedostanú na svätú omšu, môžu 5 minút
pred začiatkom 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 9.1. a 16.1. popoludní od 14.00 do 15.00.
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Ján Siráň a ostatní zosn. z rodiny
Na úmysel celebranta
+ Miron Sasarák
+ Anna a Michal
Na úmysel celebranta
+ Mária Guregová (1. výr.)
+ Miroslav Mačuga (1. výr.)
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+ Ján Vybíral (10. výr.)
Na úmysel celebranta
Zosn. z rod. Madanskej a Znancovej
Za BP a zdravie pre Šima
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Za BP a zdravie kňazov farnosti
Na úmysel celebranta
+ Ľudovít Slatkovský
+ Peter Burian (10. výr.)
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
+ Ján Landor
Na úmysel celebranta
Poďakovanie Alžbety za 50 r.
Na úmysel celebranta
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Za zdr. a BP pre Alžbetu Harčárikovú (90 r.)
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
Za zdr. a BP pre Annu a Jána
Na úmysel celebranta
+ Pavol, František a Mária
+ Gustav Pompa (1. výr.)
Za zdr. a BP pre Magdalénu (70r.)
Sobášny obrad:
Pavol Regrut – Klára Chlebáková
Svätá omša nebude.
Na úmysel celebranta
Za zdr. a BP pre Kristínu a Viktora
Za farníkov
+ Mária a Jozef Jeleňovci
Poď. Jarmily a Jána za 40 r. manž.
+ Andrej, Viktor, Štefan, Petronela
Na úmysel celebranta
+ Veronika Hudáková (30. deň)
+ Jozef Oravec
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FARSKÉ OZNAMY
Sviatosť zmierenia (ak by niekto potreboval) v rámci individuálnej duchovnej starostlivosti :
Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok – piatok 6.35 – 7.00; 19.10 – 20.00
Svätá omša za účasti detí online: štvrtok o 17.00.
Svätá omša s katechézou pre mládež a birmovancov online: piatok o 18.30.
Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.
Milodary pre opravy Farského kostola: z pohrebu Ireny Bialkovej 100,-€; bohuznámy 20,-€; Martin 100,-€; Lucia
100,-€ ,-€; z pohrebu Štefana Chovana 300,-€; Janka 20,-€; Peter 300,-€; bohuznámi manželia 50,-€; Anna 50,-€;
bohuznáma 10,-€; bohuznáma 100,-€
- 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.

PAVOL REGRUT, bývajúci v Starej Ľubovni a KLÁRA CHLEBÁKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (3.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.
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Opatrenia platné od štvrtka 23. decembra 2021
Režim OP
- sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (vysvetlenie OP je nižšie)
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 450 m 2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri
zachovaní pravidla 1 osoba na 15 m2 (zmena od 23. decembra 2021 - vyhláška UVZ SR 310/ 2021 čl. I bod 2 (pdf)).
b) pre chrámy s plochou menšou ako 450 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. Nezaočkovaní kňazi môžu sláviť, avšak s povinnosťou
testu (ako OTP na pracoviskách).
Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie:
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 odboeru 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
Režim základ
- individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor.
Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
Sobášne obrady a obrady krstu
- Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora).
Pohrebné obrady
- Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške.

