FARSKÉ OZNAMY
14.nedeľa cez rok –8. júla 2018
9.7.2018 – 15.7.2018
9.7. PONDELOK
10.7. UTOROK
11.7. STREDA
SV.BENEDIKT, opát
Patrón Európy

15.7. NEDEĽA
15.nedeľa cez rok

7.00
8.00
17.00
18.00
7.00
8.00

SLIVNÍK
KUZMICE
KUZMICE
SLIVNÍK
KALŠA
SLIVNÍK

7.30 KUZMICE
9.00 SLIVNÍK
10.30 KALŠA

+ Andrej Fecko
+ Ján, Zuzana, Ján (p.Dudičová)
+ Ján, Mária Pokrivňák
+ Michal, Ján, Mária (p.Lokšová)

+ Ján Kovaľ
+ Jolana Antošová
Zdr.B.P. rodina Geňová
+ Rudolf Krupský
Zdr.B.P. rodiny Dvorovej

Oznamy: farský úrad: 056 668 42 34, moje tel.č. 0915962693, rkfarnostslivnik@gmail.com

- odpust v Gaboltove 21. a 22. 7. Autobus pôjde 21.7. v sobotu o 12.hod. a návrat okolo
polnoci. Môžete sa nahlásiť v sákristiiách.
Ohlášky: Slivník - Sviatosť manželstva chcú prijať: - JUDr. Lukáš MATO, narodený v Košiciach,

bývajúci v Bohdanovciach, syn Júliusa a Ľudmily rod. Tóthová a Tatiana TÓTHOVÁ,
narodená v Košiciach, bývajúca v Kuzmiciach, dcéra Mariána a Marty rod. Dudičová, dnes sa
ohlasujú prvý, druhý a tretíkrát.
Ochrana osobných údajov – základné info
- Od 25.05.2018 platí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Z tohto dôvodu sa vyžaduje
dôsledné dodržiavanie tohto zákona o ochrane osobných údajov.
- Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov v rámci cirkvi, teda pre všetky farnosti je
Konferencia biskupov Slovenska, gdpr.kbs.sk
- Pri nahlásení krstu, 1.sv.prijímania, birmovky, sobáša - ide o získanie osobných údajov osôb. Každá
osoba musí byť upovedomená o zásadách spracúvania osobných údajov, buď nahliadnutím do tlačenej
verzie smernice v kancelárii farského úradu, alebo upovedomením o existencii webstránky
gdpr.kbs.sk.
- Následne správca farnosti vám dá podpísať nasledovnú formuláciu: "Dotknutá osoba svojim
podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej
cirkvi v Slovenskej republike." Všetky plnoleté osoby, ktorých sa to týka, musia podpísať toto
poučenie. Bez neho nie je možné vyslúžiť sviatosť krstu, 1.sv. prijímanie, birmovku a sviatosť
manželstva.
- Čo sa týka vyžiadania krstného, či sobášneho listu, ak ide o plnoletú osobu, výpis z matriky
pokrstených a sobášených môžeme vydať iba takej osobe, ktorej sa príslušný výpis týka. Nie rodičom,
starým rodičom a iným príbuzným atd.
- Iným osobám môžeme výpis z matriky vydať iba vtedy, ak v kancelárii farského úradu predložia
písomné splnomocnenie tej osoby, ktorá výpis žiada. Toto splnomocnenie musí byť predložené iba v
zalepenej obálke na meno danej osoby, ktorá sa otvorí na farskom úrade. Prevzatie obálky s výpisom z
matriky splnomocnená osoba pri prevzatí podpíše na fare.
- V prípade maloletého dieťaťa môže byť výpis z matriky vydaný jednému z rodičov maloletého
dieťaťa, nie starým rodičom a iným príbuzným, pre potreby 1.sv. prijímania, birmovky a pod.
- nie je možné posielať výpisy z matrík na osobné/súkromné emailové schránky.
- Každá osoba, ktorá chce nahliadnuť do matriky, musí podpísať tlačivo o mlčanlivosti.

