
FARSKÉ OZNAMY - 28. február 2016  
III. PÔSTNA NEDEĽA – C (29. február – 6. marec 2016) 

 
 Dnes popoludní o 15.00 vo Farskom kostole bude poboţnosť Kríţovej cesty, budú sa predmodlievať seniori 
našej farnosti (v Podsadku o 14.00). 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

ŠT 3.3. Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania 
PI 4.3.  Prvý piatok 
SO 5.3. Prvá sobota – fatimská poboţnosť začne vo Farskom kostole o 5.45 
NE 6.3. IV. PÔSTNA NEDEĽA – C – Laetare (pri liturgických nedeľných sláveniach možno použiť ružovú   

  farbu, ozdobiť oltár kvetmi a hrať na organe a iných hudobných nástrojoch) 

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

   

FARSKÉ OZNAMY 
 

 Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom: 
  Farský kostol sv. Mikuláša:  pondelok až piatok ½ hod. pred rannou svätou omšou 
      pondelok, utorok a štvrtok od 18.00; piatok od 16.00 
  Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok od 16.30, streda a štvrtok od 15.00 
  Podsadek:   utorok 15.30 - 17.00 
  Návšteva chorých:   piatok od 8.00. 
  
 Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše.  
 
 Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu. 
 
 Vo štvrtok 3. marca bude v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej vo Farskom 
kostole. Sviatosť Oltárna bude vyložená po skončení rannej svätej omše až do 18.15, kedy začne záverečná 
pobožnosť. 
 
 Poboţnosť Kríţovej cesty v nasledujúcom týţdni:  

- vo Farskom kostole v piatok o 17.45 a v nedeľu – prvá nedeľa (6. marca) o 15.00 
- v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok o 16.15 
- v Podsadku v nedeľu o 14.00  

 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

Za BP pre Máriu 
Zosnulí z rod. Tokarčíkovej a Mlákovej 

Jo 
Pe 

PO 17.00 + Pavol, Katarína, Július a Mária Pa 

UT 
6.00 
18.30 

Za BP rodiny Hainsovej 
+ Alžbeta a Július Kováčovci 

Pa 
Jo 

UT -------- ------------------------------------------- ---- 

ST 6.00 Za BP pre Jozefa Pe ST 17.00 + Milan, Ján, Ondrej, Helena a Ondrej Pa 

ŠT 
6.00 
18.30 

Za B pomoc a ochranu rod. Štefana 
+ František a Kristína Ščurkovci 

Jo 
Pa 

ŠT 17.00 + Margita Štefaňáková Pe 

PI 
6.00 
18.30 

+ Mária, Michal a Štefan 
Za BP pre Dávida a Jozefa Fedákovcov 

Jo 
Ľu 

PI 17.00 Za kňazské a duchovné povolania Pa 

SO 
6.30 
18.30 

Za zdr. a BP pre Janu (30 r.) 
+ Ján a Veronika 

Jo 
Pe 

SO -------- ------------------------------------------- ---- 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

+ Mária Jedináková 
+ Miroslav 
Za BP rod. Pekárovej a Hudákovej 

Jo 
Jo 
Pe 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

Za zdr. a BP Karolíny a Martina Rechtoríkovcov 

Za zdravie a BP pre Viktóriu 
Zosn. z rod. Blažovskej a Vanickej 

Pa 
Pa 
Pe 

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa 

PO 
ST 
PI 
NE 

14.30 
14.30 
14.30 
9.00 

Za zdr. a dary DS pre rod. Sekelskú 
+ Ján Regec ml. 
Za zdravie a BP rodiny Knurovskej 
(gr.-kat.) 

 

ŠT 
ŠT 
ŠT 
---- 

UT
ST 
PI 
NE 

 

17.00 
17.00 
18.30 
9.00 

11.00 

Zosnulí z rod. Starosundeckej 
Za zdravie a BP pre Annu 
Za zdravie a BP pre rod. Sýkorovú 
Za zdr. a BP pre Františka (65 r.) 
+ Peter Dunka (1. výr.) 

Ľu 
Jo 
Pe 
Ľu 
Ľu 

NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM 

UT
NE 

16.00 
16.00 

+ Ján Staš 
+ Ján Višňovský (1. výr.) (rím.–kat.) 

ŠT 
ŠT 

UT 7.00 Na úmysel celebranta (rím.–kat.) Pe 



Adorácia: prvopiatková. 
  
 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pozývame zvlášť tretiakov. Pobožnosť 
Krížovej cesty pre deti bude pred svätou omšou o 16.15. Nácvik detského spevokolu dnes o 15.30 v budove Farského 
úradu.  
 
 Svätá omša za účasti mládeţe: piatok vo Farskom kostole o 18.30. 
 
 Pán farár z Pavloviec nad Uhom, čo je farnosť, do ktorej patrí aj filiálka Vysoká nad Uhom, nás poprosil 
o podporu pre opravu ich Farského kostola. Táto podpora spočíva (tak ako vlani) v zakúpení si Veľkonočného 
baránka (piekli ich domáce farníčky). Príspevok za baránka je najmenej 5,-€, aby sa im pokryli náklady a z toho bol 
aj príspevok na opravu kostola. Baránka si môžete zakúpiť v sakristiách kostolov.  
 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z pohrebu Jozefa Rusnačeka 200,-€; rodina zosn. Jozefa 
Štefaňáka 200,-€; bohuznáma rodina 200,-€; z krstu Júlie a Lenky Kaletovej 100,-€                         - úprimná vďaka 
 

Na budúcu nedeľu 6. marca (prvá nedeľa mesiaca) bude vo farnosti zbierka pre opravu Farského kostola a na 
filiálke pre opravu Filiálneho kostola v Podsadku. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 129 890,17 €; 
Filiálny kostol 9 658,61 €. 
 
  Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže svoj milodar odovzdať do označených 
pokladničiek, ktoré sú v kostoloch. Za milodary vyslovujeme vopred úprimnú vďaku. 
 
 Prečítať na svätej omši vo Farskom kostole o 7.30 a 18.30 a v Kostole sv. Petra a Pavla o 6.30 (pri ostatných 
budú prezentovať mladí): 
  Spoločenstva Dobrého Pastiera, ktoré poznáme v našej farnosti organizuje so Spoločenstvom ON z 
Gréckokatolíckej farnosti akcie, o ktorých vás chceme informovať: 

Prvou z nich je 24 hodinová modlitba za mesto. Veríme, že Pán Boh chce požehnať toto mesto a pozýva nás, 
aby sme sa spoločne za mesto modlili, aby sme sa zjednotili ako kresťania, všetky farnosti, skupiny v tomto meste a 
jednotne volali k Pánovi. Túžime, aby ste tam boli aj vy. Samotná akcia sa uskutoční 11. a 12. marca. Začne sv. 
liturgiou v Gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci o 17.00, nasledovať bude pobožnosť Krížovej cesty 
a modlitby jednotlivých skupín v Provinčnom dome (galérii). Viac informácií sa dozviete na plagáte, ktorý bude 
vyvesený v vzadu a letáčikoch ktoré si môžete vziať. 

Druhou akciou je Mesto nádeje, ktoré je pokračovaním minuloročného Mesta viery. Túžime priniesť do tohto 
mesta živého zmŕtvychvstalého Ježiša Krista ako jedinú nádej v našich životoch. Práve to, ale aj omnoho viac 
môžete počuť a zažiť 16. apríla v Mestskej športovej hale. Je to veľké dielo, ktoré potrebuje mnoho modlitieb. 
Potrebuje vás.  Zároveň vás chceme poprosiť aj o modlitby za toto dielo, ale aj o finančnu pomoc. Vzadu je 
pokladnička, do ktorej môžete prispieť a aj takýmto spôsobom podporiť toto dielo.   
 

 


