FARSKÉ OZNAMY - 8. február 2015
5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B (9. - 15. február 2015)
LITURGICKÝ KALENDÁR
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10.2.
11.2.
14.2.
15.2.

Sv. Školastika, panna (spomienka)
Preblahoslavená Panna Mária Lurdská (ľubovoľná spomienka) – XXIII. svetový deň chorých
Votívna svätá omša ku cti sv. Cyrila a Metoda
6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B

PROGRAM BOHOSLUŢIEB

A

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA

6.00
18.30
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18.30

+ Juraj, Anna a Ján
+ Karol a Matilda Urbanskí
Na úmysel darcu
Za zdr. a BP pre Annu, Renátu a Annu
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+ Michal, Zuzana a Michal
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Za zdravie a BP pre Vieru

Š
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P
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17.00

Za zdravie a BP pre Františka (40 r.)

T

+ Terézia, Imrich, Anna a Václav
+ Ján Grib

P
Š

ŠT

17.00

Za BP pre prvoprijímajúce deti

T

+ Jozef Nemergut (2. výr.)
+ Anna a Martin
Za zdravie a BP pre Luciu a Eda
Na úmysel celebranta
Sobášny obrad:
Gustáv Dunka – Jana Dunková
Poďak. a B pomoc (17 r. manž.)
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9.00
17.00

Na úmysel celebranta
+ Vincent Sokolák

Š
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15.00

Na úmysel celebranta

Za zdr. a BP pre Františka Furtkeviča (50 r.)

P
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6.30
8.30
10.30

+ Peter a Helena Durankovci
+ Ari

Š
T

+ Jozef Kalakaj (1. výr.)
+ Zdenek Dziak

PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
PO
ST
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NE

14.30
14.30
14.30
9.00

Za zdravie a BP Jany s rodinou
+ Jozef Nemergut (4. výr.)
+ Štefan a Mária Ščurkovci
Za zdr. a BP pre Annu s rodinou (r.-k.)
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety
UT
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16.00
16.00

+ Veronika
(gr.-kat.)

Za zdr. a BP pre Viliama, Ladislava a Helenu

Š
Š
Š

+ Mikuláš Kormaník, Jozef Lasovský
Za zdravie Antona a Petra
+ Rozália a František
Na úmysel celebranta
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CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
ŠT

--

UT

7.00

(gr.-kat.)

--

FARSKÉ OZNAMY
Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše. Pozývame otcov na tieto
modlitby.
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove farského úradu.
Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých v našej farnosti: v stredu, keď slávime ľubovoľnú spomienku
Preblahoslavenej Panny Mária Lurdskej a je to zároveň XXIII. svetový deň chorých. Vo Farskom kostole v stredu pri
rannej svätej omši, v Kostole sv. Petra a Pavla pri večernej svätej omši a v Podsadku v utorok. Pomazanie
chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na jej prijatie je
isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti. Ak chorý, ktorý prijal
pomazanie, opäť nadobudne zdravie, môže v prípade ďalšej ťažkej choroby znova prijať túto sviatosť. Počas tej
istej choroby možno túto sviatosť zopakovať, ak sa choroba zhorší. Je vhodné prijať pomazanie chorých pred
ťažkou operáciou. To isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje. Podmienkou k prijatiu je, aby
človek bol v stave posväcujúcej milosti.
Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky: - spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho
vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi; - posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby; odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia; - navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej
spáse; - prípravu na prechod do večného života.
Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pozývame zvlášť tretiakov. Nácvik
detského spevokolu dnes o 16.30 v budove Farského úradu.

Svätá omša za účasti mládeţe a birmovancov (účasť samozrejmá): piatok vo Farskom kostole o 18.30.
Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; piatok vo Farskom kostole.
V piatok 13. februára je pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka – deň biskupskej vysviacky (1921).
V piatok 13. februára sa v našej farnosti uskutoční rekolekcia kňazov Staroľubovnianskeho
a Spišskostaroveského dekanátu. Rekolekcia začne v Kostole sv. Petra a Pavla o 9.00 svätou omšou, ktorú bude
celebrovať otec biskup s kňazmi spomínaných dekanátov. Srdečne Vás na svätú omšu pozývame. Rekolekcia kňazov
potom bude pokračovať ďalším programom kňazov v priestoroch Cirkevnej školy.
Stretnutie františkánskeho spoločenstva: sobota 14. februára, svätá omša vo Farskom kostole o 9.00.
V našej farnosti pôsobí spoločenstvo mladých s názvom Spoločenstvo Dobrého Pastiera, ktoré tento rok slávi
10 rokov od jeho vzniku. Pri tejto príleţitosti vás pozývame na svätú omšu, ktorá bude v sobotu 14. februára
o 15.00 v Kostole sv. Petra a Pavla a po nej spoločné posedenie v KPC (pod gréckokatolíckym chrámom). Viac
informácií si môžete prečítať na plagátoch na nástenkách.
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR zo dňa 7.10.2014 otvára od 1. septembra 2015 moţnosť štúdia v študijnom odbore
gymnázium – bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým.
Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač,
ktorý úspešne ukončil ôsmy alebo deviaty ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania.
Povzbudzujeme rodičov, aby na štúdium svojich detí na gymnáziu zvolili katolícku školu, ktorej školský
vzdelávací program umožní žiakom získať kvalitné vzdelanie v kresťanskom duchu. Cirkevná škola sa usiluje
o budovanie vzťahov a výchovu ku kresťanským hodnotám.
Viac informácií o škole a o štúdiu získate na webovej stránke školy cgsm.edupage.org a na letáčikoch.
Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú študovať dennou formou katolícku teológiu na Teologickom
inštitúte v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule, nech o svojom úmysle informujú vlastného farára. Prihlášky
treba zaslať do 28. februára 2015. Podmienky prijatia na štúdium Katolíckej teológie sú zverejnené na internetovej
stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka: http://ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov Okrem
povinných príloh, ktoré sa vyžadujú v zmysle príslušného zákona, je potrebné aj odporúčanie vlastného farára,
krstný list so záznamom o birmovke a sobášny list rodičov. Nahlásení uchádzači budú následne listom pozvaní na
stretnutie s diecéznym biskupom.
Dekrét spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku o získaní odpustkov v rámci Roka zasväteného
ţivota (na nástenkách).
Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana z poverenia vatikánskeho Štátneho sekretariátu
informuje, že medzi aktivitami Roka zasväteného života 2015 bol dnešný deň 8. február 2015 vyhlásený za
Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Táto iniciatíva vyšla od Medzinárodných
združení generálnych predstavených ženských i mužských reholí a Svätý Otec pápež František ju s radosťou privítal.
Existuje viacero aktivít vo svete proti obchodovaniu s ľuďmi, avšak vyžaduje sa ešte väčšie prehĺbenie poznatkov v
tejto oblasti a širšia spolupráca rôznych náboženských a sociálnych inštitúcií.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola:
bohuznámi novomanželia 100,-€; novomanželia Michaela a Kristián Schlachtovci 50,-€

- úprimná vďaka

Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy Farského kostola, v Podsadku pre opravy
Filiálneho kostola. Vyzbieralo sa pre Farský kostol 3 638,26 € a pre Filiálny kostol 327,84 €. Zbierky s
milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 76 613,97 €; Filiálny kostol 5 871,87 €. Všetkým darcom túžiacim po obnove
našich kostolov vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť.

OHLÁŠKY
Sviatosť manţelstva chcú prijať:
GUSTÁV DUNKA, syn Gustáva a Ivety rod. Pompovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Starej Ľubovni Podsadku a JANA DUNKOVÁ ROD. MAČOVÁ, dcéra Jozefa a Márie rod. Goroľovej, narodená vo Vranove nad Topľou
a bývajúca v Starej Ľubovni - Podsadku. (1.-3.x)
Kto by vedel o nejakej manţelskej prekáţke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manţelstvo,
nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

