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23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
Pondelok 6. september Féria 
Utorok 7. september Sv. Košických mučeníkov – spomienka 
Streda 8. september Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie – sviatok 
Štvrtok 9. september Féria 
Piatok 10. september Féria 
Sobota 11. september Panny Márie v sobotu – spomienka 
Nedeľa 12. september 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Pondelok 700 † Anna a Štefan Remiáš 

1800 ZBP pre Máriu a Milana s rod. 

Utorok 700 ZBP pre Luciu, Mariána a Luciu 
1700 ZBP pre Jozefa, Moniku a Maxima 

Streda 700 † Milan a z rod. Kovalčík a Jankovský     700 – Hospic 
1800 ZBP pre rod. Lesnú 

Štvrtok 700 † z rod. Lesný a Ivančák 
1800 † Ján Ivančák – 10. výročie 

Piatok 700 † z rod. Tauš a Vystrčil 
1800 † z rod. Ordzovenský, Hajovský a Dravecký 

Sobota 700 ZBP pre Ladislava 
1800 † Rudolf a Mária – 1. výročie      1500 – Sobáš 

Nedeľa 

700 Na úmysel celebranta        700 – Hospic 
800 Na úmysel celebranta 
900 † Anna, Ján, Anna, Helena a Alojz 

1030 Za veriacich farnosti 
1800 † Irena, Ján, Janko a Eugen 

1. BOHOSLUŽBY: Okres Kežmarok je v rámci COVID automatu stále v oranžovej farbe. Povinné opatrenia 
sú: 25% zaplnenosť chrámov pri svätých omšiach bez zisťovania očkovanosti a povinný zoznam účastníkov. 
Pri svätých omšiach pre plne zaočkovaných obmedzenia nie sú. Ostáva povinnosť nosiť rúško v interiéry, 
dezinfekcia pri vstupe, sväté prijímanie podávame na ruku, nepodávame ruky počas svätej omše. Dišpenz od 
účasti na nedeľnej svätej omši neplatí. Aby ste sa mohli čím viacerí zúčastniť svätej omše počas týždňa 
i v nedeľu, budú sväté omše iba vo farskom kostole a to takto: 
 POČAS TÝŽDŇA: Počet veriacich počas týždňa vo farskom kostole je 75 na jednej svätej omši a je 

povinný zoznam účastníkov. Preto prosíme, aby ste pred každou svätou omšou vhodili do pripraveného 
košíka lístok s vašim menom a telefónnym číslom. Môžete si ho pripraviť doma, alebo vypísať v kostole. 

 NEDEĽA: Nedeľné sväté omše budú pridané, aby sa aj neočkovaní mohli na nich zúčastniť. Sväté 
omše v sobotu večer a v nedeľu o 700, 800, 900 a 1800 budú pre tých, ktorí nie sú očkovaní a je potrebné 
si na ne vziať počas týždňa lístok a pred vstupom odovzdať lístok s menom a telefónnym číslom našim 
šicerom. Svätá omša v nedeľu o 1030 bude len pre zaočkovaných, teda je bez obmedzenia počtu 
a jediné potrebné je preukázať sa potvrdením o očkovaní (Covidpass), bez neho nebude vstup možný. 

 NÁDVORIE: Počas nedeľných svätých omší bude pustený aj megafón nad vchodom do kostola, aby aj 
tí, ktorí sú vonku počuli a mali účasť na svätej omši. Sväté prijímanie pôjdeme rozdať aj pred kostol. 

 ADORÁCIA: Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone v Kostole Ducha Svätého podľa rozpisu. 
2. DETI: V utorok o 1700 bude svätá omša za účasti detí. Pozývame všetky deti aj s rodičmi.  
3. CHÓR: Od pondelka bude prebiehať generálna oprava organa vo farskom kostole. Z tohto dôvodu bude 

vstup na chór zakázaný. Oprava bude prebiehať niekoľko mesiacov. Prosíme o vašu trpezlivosť. 
4. ZBIERKA: Na budúcu nedeľu bude zbierka na lavice farského kostola. Všetkým darcom už vopred úprimné 

Pán Boh zaplať. 
5. UPRATOVANIE: O upratovanie vo farskom kostole prosíme v sobotu o 900 z ul. Slnečnej rod. Nováková, 

Schonwiesnerová, Dovjaková, Kocanová, Skokanová, Bachledová, Fábryová, Majerčáková, Hossová, 
Petruláková. 


