FARSKÉ OZNAMY - 20. marec 2016 (21. – 27. marec 2016)
KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – C (31. medzinárodný deň mládeţe)
Kvetnou nedeľou začíname sláviť Veľký (Svätý) týţdeň.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou v našej farnosti: dnes vo Farskom kostole sv. Mikuláša a v
Kostole sv. Petra a Pavla od 14.30 do 18.00. Popoludní pobožnosť Krížovej cesty kvôli vysluhovaniu sviatosti
zmierenia nebude.

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
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ST

6.00
18.30
6.00
18.30
6.00

+ Ján a Eva Bellayovci
Poďakovanie Margity za 60 r. života
+ Benedikt Reľovský (1. výr.)
Za zdravie a BP pre Františka s rod.
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
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FARSKÉ OZNAMY
Chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok a ktorých ste zahlásili, navštívime v pondelok 21. marca
dopoludnia od 8.00.
Biblické stretnutie: v tomto týždni nebude.
Stretnutie mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania, bohoslovcov, rehoľných sestier a kňazov:
v pondelok hneď po skončení večernej svätej omše.
Prosba:

silentium – posvätné ticho prosíme zachovávať 5 minút pred začiatkom všetkých liturgických slávení
časť chóru pri organe - nechávať voľný pre spevácky zbor

Upratovanie Farského kostola pred Veľkou nocou: v stredu popoludní o 13.45
Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla pred Veľkou nocou: v stredu po večernej svätej omši
- prosíme ženy, mužov i mládež o pomoc pri upratovaní našich kostolov
Pozvánka na ASDM 2016 v poľskom Krakove spolu s redemtoristami (bližšie informácie na nástenke)
ZELENÝ ŠTVRTOK – 24. marec 2016
Omšu svätenia olejov v Katedrále sv. Martina o 9.00 bude celebrovať diecézny biskup s kňazmi diecézy.
Večerná svätá omša na pamiatku Pánovej večere - pripomenieme si ustanovenie Eucharistie, sviatosti kňazstva
a Pánov príkaz lásky. Vo Farskom kostole o 18.30, v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00 a v Podsadku o 17.00.
Nočné bdenie s Kristom v Getsemanskej záhrade vo Farskom kostole od 22.00 (rozpis na nástenke). V tento
posvätný večer rozjímame o utrpení Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade, kde prijíma vôľu svojho Otca a nastupuje
na cestu kríža pre spásu človeka.

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA - 25. marec 2016
Celý tento deň je prísny pôst a zdrţiavanie sa mäsitého pokrmu, to znamená jeden raz dosýta sa najesť a dva
razy niečo zajesť, ale bez mäsa. Tento prísny pôst viaže všetkých, ktorí dovŕšili 18. rok a začali 60. rok života. Pre
ostatných platí zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Nočné bdenie s Kristom bude ukončené o 7.30. Korunku Božieho milosrdenstva sa začneme modliť o 7.35.
Ranné chvály a posvätné čítanie vo Farskom kostole o 8.00.
Poboţnosť Kríţovej cesty na Veľký piatok bude na Kalvárii o 12.00, ak by bolo nepriaznivé počasie, tak
poboţnosť bude vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla o 12.00.
Liturgiu Pánovho umučenia začneme sláviť vo Farskom kostole popoludní o 15.00, v Kostole sv. Petra a Pavla
a v Podsadku o 17.00. V tento deň sa neslávi svätá omša. Veľkopiatočná liturgia má 3 časti: liturgia slova, poklona
sv. krížu a sv. prijímanie. Po skončení liturgie nasleduje poklona pri Božom hrobe pred Najsv. sviatosťou Oltárnou
do 21.00.
BIELA SOBOTA – 26. marec 2016
Ranné chvály a posvätné čítanie vo Farskom kostole o 8.00. Potom bude Sviatosť Oltárna v Božom hrobe
vystavená k celodennej poklone. Vystavenie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe k celodennej poklone v Kostole sv.
Petra a Pavla a v Podsadku o 9.00.
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA začne po západe slnka o 18.30 a má štyri časti: obrad svetla, liturgia slova, liturgia
krstu, liturgia Eucharistie. Na obnovenie krstných sľubov si prineste so sebou sviece (urobiť si tanieriky na sviece,
aby ste voskom nepokvapkali seba alebo niekoho iného). Na záver liturgie sa koná obrad vzkriesenia a procesia na
oslavu Vzkrieseného Pána.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 27. marec 2016
Požehnanie veľkonočných jedál vo Farskom kostole o 6.30, v Kostole sv. Petra a Pavla o 7.30 (po skončení
prvej svätej omše, veľkonočné jedlo môžete mať so sebou aj na svätej omši) a v Podsadku o 7.30.
Úplné odpustky - podmienky: byť v milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš,
Zdravas, Sláva Otcu) a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu.
1. pri verejnej adorácii Najsv. sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo
2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie
4. pri požehnaní Urbi et Orbi Svätého Otca na Veľkonočnú nedeľu (aj pri prenosoch televízie alebo rozhlasu)
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma 50,-€; bohuznáma 100,-€; z krstu Sebastiána
Petrusa 50,-€; z krstu Miriamy Dudášovej 30,-€; z krstu Miroslava a Samuela Palenčára 50,-€
- úprimná vďaka
Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na Svetové stretnutie mladých v Krakove. Vyzbieralo sa
1 069,12 €, z toho v Podsadku 77,16 €. Diecézny otec biskup ďakuje za naše milodary.
Zmena času na letný: Na budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa mení čas na letný (pred spaním si hodinky
posunieme o hodinu dopredu). Sväté omše na budúcu nedeľu budú už v letnom čase.

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. (2.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. (2.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. (2.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.

