
FARSKÉ OZNAMY  

1. ADVENTNÁ NEDEĽA  
(28.11.2021) 

 

1. Liturgický kalendár: 
Utorok – Ondreja, apoštola 
Piatok – Sv. Františka Xaverského, kňaza 
Sobota – Sv. Barbory, panny a mučenice 
Nedeľa – 2. Adventná nedeľa -  

2. Sv. omše sa nemôžu konať verejne až do odvolania. Veriacich pozývame k sledovaniu priamych prenosov sv. 
omší. Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.  

3. Priame prenosy sv. omší a ďalších liturgických slávení môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX. Rádio 
LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše. Môžete sledovať online prenosy z farského kostola sv. Ondreja, 
apoštola v nedeľu vždy o 10:30.  

4. Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto kostol bude počas dňa otvorený od 9:00 do 17:00. Adoráciu možno 
zrealizovať vo forme osobnej modlitby pred Bohostánkom, ktorú si vykoná každý veriaci osobne počas 
súkromnej návštevy kostola. 

5. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto pozývame všetkých k modlitbe posvätného ruženca 
každý večer o 20:00 h. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy. 

6. Kto by potreboval sv. spoveď, sme k dispozícii tak, ako zvykom v druhej vlne. 

7. V prípade sviatostného zaopatrovania tých, ktorí zomierajú a sú v blízkom nebezpečenstve smrti volajte na 
farský úrad. 

8. Čo sa týka záležitostí krstu, sobáša alebo pohrebu, môžete sa informovať telefonicky alebo osobne pri 
dodržaní všetkých hygienických opatrení na farskom úrade. 

9. Katolícke noviny – si môžete zakúpiť pri súkromnej návšteve kostolov. 

10. Pri bohoslužbách v kostoloch by sa tradične v túto prvú adventnú nedeľu konala zbierka na charitu. 
Diecézna charita Žilina Vás v čase zatvorených kostolov pozýva darovať svoju almužnu niektorou z 
ponúkaných foriem, či priamo na účet, poštovou poukážkou, prostredníctvom QR kódu, cez 
stránku www.charitaza.sk . Za Vašu štedrosť úprimné Pán boh zaplať! 

11. V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Dodržiavajme všetky hygienické 
nariadenia. 

 

 

http://www.charitaza.sk/

