RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ RUŽOMBEROK
Veľký Závoz 1, 034 01 Ružomberok, tel: 044/ 432 26 14

FARSKÝ OZNAM K NOVÝM OPATRENIAM
 Na základe aktualizovaných opatrení Uznesenia Vlády SR č. 695/2021 zo dňa
24.11.2021 sa od 25.11.2021 v našej farnosti, okrem krstov, sobášov a pohrebov
pozastavuje verejné slávenie svätých omší v kostoloch.
 Neverejné sv. omše do nedele 28.11.2021 budú:

Sväté omše od 25.11.2021 do 28.11.2021
FARSKÝ KOSTOL
Štvrtok

16:00

Piatok

16:00

Sobota

7:00

Nedeľa

9:30 – odpustová sv. omša
-odslúži sa nedeľný úmysel
z 11:00, z 15:30 a z 18:15

BANIČNÉ

KLAČNO
17:30

17:30
8:30 - odslúži sa nedeľný
úmysel z 9:00 a z 10:30

8:00 - odslúži sa nedeľný
úmysel z 9:30 a z 11:00

 Na neverejnej svätej omši, okrem nevyhnutnej asistencie, môžu byť účastní iba
veriaci farnosti, ktorí majú zapísaný úmysel svätej omše v predmetný deň
(maximálny počet 3 veriaci).
 Krsty a sobáše sa naďalej vybavujú v kancelárií farského úradu počas
stránkových hodín, pri zachovaní všetkých hygienických opatrení.
 Mimo stránkových hodín, v prípade potreby, môžete zvoniť na zvonček fary, alebo
volať na telefónne číslo: 044/ 432 26 14, 0910 694 362.
 V prípade zaopatrenia umierajúcich/chorých volajte na mob. číslo 0915 447 651
 Sväté omše z farského kostola sú naďalej vysielané online a prostredníctvom
mestskej televízie, podľa aktuálnych oznamov.
 Veriacim, ktorí v súlade s Uznesením Vlády SR č. 695/2021, opustia svoju domácnosť
z dôvodu naplnenia aspoň jedného z odsekov 1 až 31 predmetného Uznesenia
(predajňa potravín, drogérie, lekáreň, pošta, banka, a atď.) ponúkame požehnanie
adventných vencov. Adventné vence môžete priniesť do kostola v Baničnom a na
Klačne v sobotu od 9:30 hod. do 10:00 hod. a do farského kostola od 13:00 hod. do
13:30 hod. Požehnané vence si môžete následne prevziať v Baničnom a na Klačne
v sobotu poobede od 13:00 hod. do 13:30 hod. a vo farskom kostole od 16:00 hod. do
16:30 hod.

V Ružomberku dňa 25. novembra 2021

Dušan Škrabek, farár - dekan

