
2.nedeľa 16.01.2022 

Po Ro 17.00 

Ut VH 17.00, Ad 15.00 (L) 

St VH 16.15, Ro 17.00  

Št Ro 17.00 

Pi VH 17.00, detská  

Ne Ad 7.30 (L), Ro 9.15, VH 10.30 

 

Z rozhodnutia arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského bola v 

sobotu 8. januára 2022, na sviatok bl. Titusa Zemana, zriadená farnosť na 

počesť bl. Titusovi Zemanovi v Bratislave-Petržalke, ktorá bude zverená 

komunite saleziánov. 

Pri svätej omši v Nedeľu Krstu Krista Pána 9. januára udelil pápež 

František sviatosť krstu šestnástim deťom vatikánskych zamestnancov. 

Tento rok prijalo sviatosť krstu 9 dievčat a 7 chlapcov. 

Začala sa diecézna fáza Synoda o Cirkvi. Aj naša farnosť sa má 

zapojiť do diskusie ako by mala Cirkev žiť v týchto časoch aj v budúcnosti. 

Svoje postrehy môžete tlmočiť členom FER alebo farárovi.  

Z vyhlášky NCZI vyplýva, že od 12. 1. 2022 na bohoslužbu môže prísť 

maximálne 100 ľudí, namiesto doterajších 30. Z vyhlášky ďalej vyplýva, že 

pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity kostola (t. j. 

šachovnicové sedenie); pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 

percent kapacity (t. j. šachovnicové sedenie v každom druhom rade). 

Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom. Pre všetkých 

veriacich je naďalej dostupná služba individuálnej pastorácie, t. j. vyslúženie 

sviatostí, svätej spovede či svätého prijímania, po dohovore s kňazom.  

Od utorka 18. januára začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

do 25. 1. Téma: VIDELI SME NA VÝCHODE JEHO HVIEZDU A PRIŠLI SME 

SA MU POKLONIŤ (Matúš 2,2) 

Na budúcu nedeľu je zbierka na pastoráciu vysokoškolskej mládeže 

v našej diecéze, a to ACM a UPC.  

Budeme pokračovať s prípravou na sv. prijímanie a spoveď s deťmi 

a to v piatok o 17. hod. vo farskom kostole. 

 Na základe zasadnutia farských rád pri všetkých kostolov 27. 12. 

2021, sme preskúmali nájomné zmluvy za prenájom poľnohospodárskej 

pôdy. Doteraz sa predpokladalo, že pôdu vlastní iba farská obec. Zistilo sa, 

že 2,7896 ha vlastní v katastrálnom území aj obec Rovné, za ktoré ročný 

prenájom u nájomcu M.O.R.-faktoring, s.r.o. Humenné činí 139,48 €. Na to 

Arcibiskupský úrad rozhodol, že nájom ostáva tej obci v ktorej katastrálnom 

území sa pôda nachádza. To sa týka aj nájmu za cintorín v Rovnom, ktorý sa 

nachádza v prenájme na 10 rokov Obecného úradu v Rovnom v rozlohe 

0,7284 ha čo ročne prenájom činí 71 €.  


