FARSKÉ

OZNAMY

E-mail: makov@fara.sk

Telefón: 041/4364313

kotlarikmarek@centrum.sk

mobil: +421 903 292 356

Nedeľa Krstu Krista Pána
Koniec vianočného obdobia, nasleduje obdobie cez rok... Betlehem, ako aj výzdoba môžu zostať až do 2. februára.

Deň
Pondelok
10. 01. 2022
Utorok
11. 01. 2022
Streda
12. 01. 2022
Štvrtok
13. 01. 2022
Piatok
14. 01. 2029
Sobota
15. 01. 2022
Nedeľa
16. 01. 2022

Farský kostol MAKOV
17.00 hod.
za zdravie a Božiu pomoc pre Valiku Dičkovú

17.00 hod.
za zdravie a B. p. pre rodinu Slávikovú

17.00 hod.
za zdravie a B. p. pre mamu Terku

17.00 hod.
 Jozef a rodičia Kavecký

7.15 hod.
za zdravie a B. p. pre rodinu Vavríkovú
7.15 hod.
8.45 hod.
10.35 hod.
 Miloš Byrák

 Ivan Rúčka

za farnosť

2. nedeľa v Cezročnom období

Upratovanie kostola: Kopanice od Sojčákovej po Papaje

(v sobotu 15. 1. 2022 po sv. omši 7.15 hod.)

Sviatosť zmierenia využime možnosť k sviatosti zmierenia pred sv. omšami, pokiaľ sa dá a situácia to dovolí...
Sviatosť manželstva vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie, Zázrivá
v sobotu 15. 1. 2022 Adam Soško z Makova a Mária Magdolenová zo Zázrivej.
( Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú sviatosť manželstva, nech to oznámi na fare. )
COVID automat 4.3 sa do 18. 1. 2022 neuplatňuje. Platné opatrenia je možné nájsť na adrese www.tkkbs.sk/automat
Niektoré pravidlá platné pre Cirkev od pondelka 10. januára 2022

Počet osôb na bohoslužbách:
Režim OP - sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (vysvetlenie: O – očkovaní, P – prekonaní...)
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 450 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri
zachovaní pravidla 1 osoba na 15 m2 ( zmena od 23. decembra 2021 - vyhláška UVZ SR 310/ 2021 čl. I bod 2 (pdf) ).
b) pre chrámy s plochou menšou ako 450 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass.
Prichádzajte, prosíme, s riadne nasadeným respirátorom ( respirátor povinný v interiéri !!!, rúška v exteriéri... )
a svojím ohľaduplným správaním, rozstupmi a dezinfekciou prispejte k bezpečnému, príjemnému a požehnanému sláveniu
bohoslužieb.
Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko
a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.
Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis od 25. novembra 2021 do odvolania udelil dišpenz veriacim katolíkom latinského obradu,
ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247).

Požehnaný týždeň!

