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FARSKÉ OZNAMY
33. nedeľa v cezročnom období 2020
PONDELOK/16.11.2020/

16.50 hod. - † Joháná Mádýgánová

UTOROK /17.11.2020/

6.40 hod. – † Helená Plevjáková

Spomienka

16.50 hod. - † Jožef á Zofiá Hájdučákoví
Sv. Alžbetá Uhorská, rehoľníčká
18.30 hod. 6.40 hod. - poďákovánie žá 25r. modlitieb
mátiek
STREDA /18.11.2020/
16.50 hod. - † Alojž á Joháná Kornháuseroví
6:40 hod. - žá duse v očistči
ŠTVRTOK /19.11.2020/
16.50 hod. - † Anton á Anná Várgončíkoví
PIATOK /20.11.2020/
SOBOTA /21.11.2020/ Spomienka
Obetovánie Pánný Márie

6:40 hod. - † Márgitá Kosutová
16:50 hod. – ždr., B. požehnánie pre Jolánu
8:00 hod. - † Jožef Mátonág, ml.

34. nedeľa v Cezročnom období

6.30 hod. - žá fárníkov
8.00 hod. - vlástný umýsel
9.00 hod. - vlástný umýsel

KRISTA KRÁĽA

10.00 hod. - vlástný umýsel

NEDEĽA /22.11.2020/

VŠETKY SV. OMŠE BUDÚ VO FARSKOM KOSTOLE.

Milodary:
Z ruže Márie Skurčákovej dárováli ná seminár 100,-€ á ná TV LUX 100,-€, ž pohrebu
Miláná Glováťáká dárováli 100,-€, mládománželiá Kutliákoví dárováli 50,-€. Pán Boh
žápláť.
Aktivity v týždni:

Dnes, NEDEĽA (15.11.2020):
SV. OMŠE NA TV LUX: Pondelok- sobota 7:00 a 18:30, nedeľa 10:00 a 18:30.
Stále platí dižpenz od priamej účasti na svätej omši.
Zbierka na seminár:
Dnes je zbierka na seminár.
Zbierká nečh sá reáližuje tákým sposobom áko áj predosle žbierký áko nápr. "Hálier sv.
Petrá" álebo "žbierká ná misie" á to – priámo žásláním ná učet.
Číslo učtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412 050 897

Sväté omše:
Od pondelká 16. novembrá budu ná žákláde výhláský Urádu verejneho ždrávotníčtvá
plátiť nove právidlá, ktore sá týkáju áj sláveniá verejnýčh bohoslužieb.
Kľučová informáčiá sá týká obnovenej možnosti tžv. sáčhovničoveho sedeniá, ktore sá
používálo áj pri uvoľnování opátrení v prvej vlne. Veriáči v kostole možu výužiť láviče
álebo stoličký tákým sposobom, že medži obsádenými miestámi ostáne vždý jedno miesto
voľne, á v káždom následujučom ráde sá neobsádene miesto posunie o jedno do stráný ták,
ábý
ľudiá
nesedeli
v
ráde
žá
sebou.
Upožornujeme, že toto uvoľnujuče právidlo má výhrádnu plátnosť pre sediáčičh á
výužiť sá može polovičá existujučej kápáčitý kostolá. Nápríklád, ák je v kostole 100 miest
ná
sedenie,
bohoslužbý
sá
može
žučástniť
50
veriáčičh.
Zároven pámátájme, že nebol žrusený žákáž žhromážďovániá. Pre verejne bohoslužbý
máme tedá konkretne definovánu možnosť výužiť poloviču miest ná sedenie v čhrámočh,
ále nemožeme požýváť ďálsíčh ľudí, ábý žáplnili áj miesto ná státie, álebo sá
žhromážďováli
vo
váčsíčh
počtočh
pred
čhrámom.
Trebá tiež žreteľne á jásne ždorážniť, že stále plátiá vsetký hýgieničke opátreniá:
povinne su ruská, dežinfekčiá pri dveráčh, nepodávánie ruk, nepoužívánie otvorenýčh
nádobiek so svátenou vodou, dežinfekčiá ruk knážov pred roždáváním sváteho prijímániá,
roždávánie Eučháristie do ruk - okrem prípádov objektívnej nemožnosti, dežinfekčiá
použitýčh nádob á táktiež právidelná dežinfekčiá priestorov, hlávne dotýkovýčh pločh,
kľučiek,
podláh
á
predmetov.
Kto nedodrží žákládne právidlá, berie ná sebá žodpovednosť žá to, že o uvoľnenie, ktore
sá dosáhoválo veľmi žložitým á ťážkým sposobom, žnovu prídeme!
V dánýčh okolnostiáčh trebá este seniorov, čhroničký čhorýčh á rižikove skupiný
požiádáť, ábý návstevý bohoslužieb žvážili, prípádne pre dočhodčov žáviesť osobitnu
svátu omsu v nedeľu. Stále, sámožrejme, plátí vseobečný dispenž od povinnej učásti.
Odpustky:
Apostolská penitenčiáriá s osobitným poverením pápežá Frántiská ustánovilá, že toho
roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých,
ktore bežne plátiá len pre dni od 1. do 8. novembrá, môžu byť presunuté na ďalšie dni,
až do konca novembra. Tieto dni si veriáči možu ľubovoľne vybrať á nemusia súvisle
nasledovať za sebou. Suvisí to so žáistením bežpečnosti veriáčičh.

OHLÁŠKY:
Jožef Oselský, sýn Jožefá á Evý rod. Bákálovej, národený v Námestove, bývájuči v Orávskej
Polhore
á
Petrá Kožáková, dčerá Máriáná á Anný rod. Heretíkovej, národená v Námestove, bývájučá
v Orávskej Polhore
15., 22.11. 2020

