
FARSKÉ OZNAMY 
V. PÔSTNA NEDEĽA – C – 13. marec 2016  

(14. – 20. marec 2016) 
   

 Od dnešnej nedele aţ do skončenia slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok zostanú zahalené kríţe v 
kostoloch, aby sme si viac uvedomili skutočnosť vykúpenia sveta Jeţišom Kristom na kríţi.  
 Popoludní o 15.00 v Kostole sv. Petra a Pavla bude poboţnosť Kríţovej cesty (v Podsadku o 14.00). 
  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PI 18.3. Večer: z nasledujúcej slávnosti 
SO 19.3. Sv. Jozef, ţeních Panny Márie (slávnosť) 

NE 20.3. KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – C (31. medzinárodný deň mládeţe) 

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

    

FARSKÉ OZNAMY 
 

 Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou v našej farnosti, je to zároveň aj pred prvým piatkom, 
ktorý v tomto roku vyjde na piatok vo veľkonočnej oktáve: 

Podsadek:  v utorok 15. marca: 15.00 – 17.00 
Farský kostol  sv. Mikuláša  a  Kostol  sv. Petra  a Pavla:  

v  stredu 16. marca: 9.00 – 12.00; 14.00 - 16.30 a v nedeľu 20. marca: 14.30 – 18.00 
Prosíme, aby ste vyuţili tento čas najmä v stredu a v nedeľu ponechali moţnosť pre tých, ktorí prídu 

koncom týţdňa zo škôl, z práce,...  
Ak by niekomu nevyhovovali tieto termíny, môţe vyuţiť moţnosť podľa rozpisu na nástenke, keď 

spovedáme po okolitých farnostiach (pretoţe v dňoch Veľkého týţdňa nebude toľko moţností).  

Sviatosť zmierenia pre chorých pred Veľkou nocou: Tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok 
a chceli by prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímanie pred sviatkami Veľkej noci, prosíme, aby ste ich zahlásili 
v sakristii kostola do budúcej nedele 20. marca, kedy oznámime čas návštevy týchto chorých (prosíme uviesť meno, 
priezvisko, ulicu a číslo domu). 

 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ kňaz Ján Zentko (7. výr.) 
Poďak. Márie Kundráčovej za 60 r. 

Jo 
Ľu 

PO 17.00 
+ Zlaťa Olejnáková 
+ kňaz Ján Zentko (7. výr.) 

Pa 
D 

UT 
6.00 
18.30 

+ Jozef, Zuzana a Anna 
+ Michal, Ján a Vasiľ Suličovci 

Pa 
Ľu 

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

ST 6.00 Zosnulí z rodiny Michnovej Pa ST 17.00 Zosn. z rod. Šoltýsovej a Malinovej Pe 

ŠT 
6.00 
18.30 

+ Alexandra a Jozef Ščurkovci 
Za zdravie a BP pre Helenu (65 r.) 

Pa 
Ľu 

ŠT 17.00 + Jozef Krajník Pe 

PI 
6.00 
18.30 

+ Ján Majerský 
+ Jozef, Anna a František 

Pa 
Ľu 

PI 17.00 + Ţofia, Janka a Gregor Jo 

SO 
7.30 
18.30 

+ Jozef Kekľak 
+ František, Jozef, Ema a Jozef 

Pa 
Ľu 

SO 8.00 Na úmysel celebranta Pe 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

+ Ján Greš 
+ Jozef Bodnár 
+ Rozália Kucharíková (30. deň) 

Pa 
Ľu 
Ľu 

NE 
6.30   
8.30 

10.30 

+ Jozef Rusnaček 
+ Viktor, Paulína, Johana a Mária 
+ Eva, Pavlína a Andrej 

Jo 
Jo 
Pa 

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 

+ Štefan Birošík 
+ Margita, Valent a Štefan 
+ Jozef 
(gr.-kat.)  

 

ŠT 
ŠT 
ŠT 
---- 

UT
ST 
SO 
NE 

 

17.00 
17.00 
7.30 
9.00 

11.00 

+ Ján a Slávka Sýkorovci 
Za zdravie a BP pre Annu 
Na úmysel celebranta 
+ Jozef a Jozef 
Na úmysel celebranta 

Jo 
Jo 
Jo 
Pe 
Pe 

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

UT
NE 

16.00 
16.00 

Za zdr. a BP pre Ivana, Ivetu a Silviu 
+ Ladislav, Emília a zosn. z rod. (r.-k.) 

ŠT 
ŠT 

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

      NOVÝ CINTORÍN      

UT 11.00 + Emília Fiľakovská – pohr. obrady Ľu     



Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše. 
  
V pondelok svätú omšu v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00 bude sláviť Mons. Ján Duda, súdny vikár. Svätú omšu 

bude obetovať za zosn. Mons. Jána Zentka (7. výročie úmrtia). 
 
Stretnutie organistov: v pondelok po večernej svätej omši v budove Farského úradu (prosíme všetkých 

organistov o účasť, dohodnutie slávenia záveru pôstneho obdobia a Veľkonočného trojdnia). 
 
 Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu. 
 
 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Poboţnosť Kríţovej cesty pre deti bude 
pred svätou omšou o 16.15. Nácvik detského spevokolu dnes nebude.  
 
 Svätá omša za účasti mládeţe: piatok vo Farskom kostole o 18.30. 
 
 Svätá omša za účasti rodín: budúca nedeľa (20.III.) o 10.30 v Kostole sv. Petra a Pavla bude. Vrúcne vás 
pozývame.  
 
 Poboţnosť Kríţovej cesty v nasledujúcom týţdni:  

- vo Farskom kostole v piatok o 17.45  
- v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok o 16.15 

 
Spoločenstvo animátorov zo Zdruţenia mariánskej mládeţe pozýva predovšetkým mladých, ale aj ostatných 

farníkov, ktorí chcú zaţiť večernú poboţnosť Kríţovej cesty na Kalvárii v Starej Ľubovni. Poboţnosť Kríţovej 
cesty sa bude konať v sobotu 19. marca o 20.30. Keďţe uţ bude tma, tak by bolo dobré, aby ste si priniesli aj 
nejaké osvetlenie, najlepšie sviečku alebo lampáš. 
 
  V sobotu, na slávnosť sv. Jozefa, v Podsadku o 7.30 bude slávnostná odpustová svätá omša. Hlavným 
celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. kaplán Jozef Marhefka. Sviatosť zmierenia pred odpustovou 
slávnosťou v utorok. Sväté omše vo Farskom kostole o 7.30 a 18.30, v Kostole sv. petra a Pavla o 8.00. 
 
 Jarné číslo časopisu Svetové misie ku Dňu modlitieb a pôstu za mučeníkov misií 24. marca (tohto roku Zelený 
štvrtok). Časopis je nepredajný. Vo vnútri časopisu je poštová poukáţka, ktorou môţete osobne podporiť misie. 
Vopred Pán Boh zaplať za misionárov a ľudí v misijných krajinách. 
 
 Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola: z pohrebu Otílie Reľovskej 50,-€ 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznámy 20,-€; z pohrebu Margity Šípovej 30,-€; 
bohuznámy 20,-€                                                                                                                           - úprimná vďaka 
 
 Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy Farského kostola, v Podsadku pre opravy 
Filiálneho kostola. Vyzbieralo sa pre Farský kostol 4 009,68 € a pre Filiálny kostol 328,63 €. Zbierky s 
milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 134 319,85 €; Filiálny kostol 10 037,24 €. Všetkým darcom túţiacim po obnove 
našich kostolov vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť. 
 

Dnes pri svätých omšiach je zbierka na Svetové stretnutie mladých v Krakove. Diecézny otec biskup ďakuje 
za naše milodary. 
 
 Kto by ešte chcel prispieť na kvetinovú výzdobu Boţieho hrobu, môţe svoj milodar odovzdať do pokladničiek, 
ktoré sú v kostoloch. Kvetinová výzdoba bude realizovaná v bielo – ţltej farbe. Za milodary vyslovujeme vopred 
úprimnú vďaku. 
 

OHLÁŠKY 
 
Sviatosť manţelstva chcú prijať: 
 

RADOMÍR TOKARČÍK, syn Jána a Heleny rod. Gnevekovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Malom Lipníku 
a MÁRIA BUČOROVÁ, dcéra Jána a Heleny rod. Bušekovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.x) 

PETER ŠTEFANČÍK, syn Petra a Heleny rod. Kundrátovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a JANA 
ŠPESOVÁ, dcéra Vladislava a Heleny rod. Repkovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Starej Ľubovni - 
Podsadku. (1.x) 

MARTIN DUFALA, syn Mikuláša a Anny rod. Horanskej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Jakubanoch 
a LUCIA DUFALOVÁ BLAŠKOVÁ, dcéra Jána a Jany rod. Dobiašovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca 
v Jakubanoch. (1.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. 


