
FARSKÉ OZNAMY  

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 (14.02.2021) 

 
1. Liturgický kalendár: 

Streda – Popolcová streda – prísny pôst 
Nedeľa – 1. pôstna 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 10:00 a na Popolcovú stredu o 17:30.  

4. V tomto týždni je Popolcová streda. Začína sa pôstne obdobie, v ktorom pamätajme aj na zdržovanie sa 
zábav. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným skutkom 
pokánia. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže všetkých od 14.-teho roku života do smrti. Pôst od jedla 
zaväzuje všetkých plnoletých, t.j. od 18-teho roku života do 60.-teho roku života. Nad 60 rokov života je pôst 
od jedla dobrovoľný, ostáva však pôst od mäsitého pokrmu. Pôst sa zachová tým, že sa najeme iba 1 – krát do 
sýta, alebo 2 – krát nie do sýta. 

5. 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. 

6. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa 
počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer 
o 20:00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch, prípadne so zažatou hromničnou sviečkou. 
Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých 
a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Z tohto dôvodu večer o 20:00 bude i zvonenie zvonu na 
pripomenutie tejto modlitby. 

7. Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň. V nedeľu 
hneď po sv. omši bude online prenos pokračovať pobožnosťou Krížovej cesty. 

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

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

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


