
Šiesta nedeľa v cezročnom období(14.2.2021) 
 

Liturgický kalendár týždňa: 
Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období 

Streda: Popolcová streda(deň pokánia, pôst, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu) 

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa 

Program bohoslužieb v týždni – VEĽKÁ LOMNICA 
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21.2.2021 

  

 

 

 

 Od 1. 1. 2021 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Na základe oznamu z BÚ 

v Spišskej Kapitule z 5.2.2021 s najväčšou pravdepodobnosťou nebude povolená účasť 

veriacich na bohoslužbách najbližšie dva týždne. O aktuálnych zmenách vás budeme včas 

informovať. 
Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom 

však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb je obmedzený na kňaza plus max. 5 

osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v 

takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny 

podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď. 

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 

účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. 

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti 

zomierajúcemu. 

 V platnosti ostáva všeobecný dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu 

a prikázaný sviatok do odvolania. 

 Drahí bratia a sestry! Úmysly sv. omší budeme slúžiť len tým, ktorí sa telefonicky včas 

ohlásia, ostatní si budú môcť presunúť úmysel na termín, keď sa budú sláviť sväté omše za účasti 

veriacich. Chceme Vás povzbudiť k súkromnej modlitbe, modlitbe v rodinách a k sledovaniu 

bohoslužieb prostredníctvom médií. Ja a pán kaplán slávime sv. omšu každý deň a pravidelne je 

odslúžená svätá omša za veriacich farnosti. 

 Na prvú pôstnu nedeľu býva zbierka na charitu. O spôsobe realizácie budeme informovať, 

keď dostaneme inštrukcie. 

 7. ruža na kostol 200 Eur, 7. ruža na Dobrú novinu 100 Eur. Pán Boh zaplať!  
  

 

Program bohoslužieb v týždni – STARÁ LESNÁ 
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