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OZNAMY FARSKÉHO ÚRADU 
25.10. – 1.11.2020 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA: 
 
NEDEĽA: 
PONDELOK: 
UTOROK: 
STREDA: 
ŠTVRTOK: 
PIATOK: 
SOBOTA: 
NEDEĽA: 

Tridsiata nedeľa v Cezročnom období 
 
 
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 
 
 
Panny Márie v sobotu, spomienka 
Všetkých svätých, slávnosť 

 
 
ĎALŠIE OZNAMY: 
 
1. Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, 

ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. 
októbra 2020 do 1. novembra 2020, je pozastavené verejné slávenie 
bohoslužieb. Výnimkou sú pohreby, sobáše a krsty. Tieto obrady sa môžu 
verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel (jedna osoba na 15 m2). 

2. Úmysly svätých omší odslúžime pri súkromnej svätej omši v ten deň, ako 
sú zapísané. Úmysly zverejňujeme na webe farnosti. Môžete si overiť, kedy 
je slúžená sv. omša na váš úmysel. 

3. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli 
pandémii koronavírusu získať celý november. Odpustky pri príležitosti 
Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo 
nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím 
v Boha môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo 
nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v 
mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. 
Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a 
to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase 
pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so 
spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť 
akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, 
sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána 
Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. 

4. Úmysly svätých omší na december naďalej zapisujeme na fare. Kto chce 
dať odslúžiť sv. omšu v decembri, môže zatelefonovať na faru. 

5. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk 
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