FARSKÉ OZNAMY (3. – 9. október 2016)
XXVII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C – 2. október 2016
Dnes o 10.30 je svätá omša v Skanzene pri príleţitosti sviatku sv. Huberta. Pozývame vás na túto svätú
omšu, pri ktorej poďakujeme Pánu Bohu aj za tohtoročnú úrodu. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom
bude vdp. Tomáš Gondkovský, farár v Chmeľnici. Svätá omša vo Farskom kostole o 10.30 nebude. Dnes
Najsvätejšia Sviatosť Oltárna nebude vystavená k poklone ako býva na prvú nedeľu.
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UT
ŠT
PI
NE

4.10.
6.10.
7.10.
9.10.

Sv. František Assiský (spomienka)
Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania
Ruţencová Panna Mária (spomienka); Prvý piatok
XXVIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
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+ Mária, Štefan, Jozef, Zuzana a Irena
+ Helena Gdovjaková
Poďakovanie Márie za 85 r.
Za zdravie a BP pre p. kostolníka Jána
+ Jozef, František a Ema Fiedorovci
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Za BP pre kňazov a duchovné povolania
Poďakovanie Miroslava za 50 r.
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+ Michal, Mária a Štefan
Za zdravie a BP pre Máriu Bilovodskú
Za dobrodincov sestier CJ
Za živých a zosn. členov rod. Kaletovej
Sobášny obrad:
Martin Špes – Simona Ondo-Eštoková
+ Maroš Kormoš
+ Jakub a Katarína Bartkovskí
+ Pavol a Mária Polakevičovci
Za farníkov
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
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17.00

+ Ladislav Kasperkevič (30. deň)
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+ Agnesa, Ján a František Chmeliarovci

D

ŠT

17.00

Za zdr.a BP pre katechétov našej farnosti
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Za zdr. a BP pre Naďu Kovalčíkovú (60 r.)
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Za zdr. a BP pre Martina a Karolínu
+ Štefan Pčolka
+ Štefan Sčensný (1. výr.)
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
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14.30
14.30
14.30
9.00

+ Jozef
Za zdr. a BP rod. Kuligovej, Habiňákovej a Sčensnej

Za zdravie a BP pre Andreu s rodinou
Poďakovanie Márie (rím.-kat.)
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety
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Za živých členov ruže Anny Reľovskej
Za BP pre Dominiku pri štúdiu
+ Anna a František Srokovci
+ František Fedor (30. deň)
+ Milan Porčogoš (1. výr.)
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CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM

Za živých členov františkánskeho spol.
(gr.-kat.)

Š
-

UT

7.00

+ Jozef, Milan a Štefan (rím.–kat.)
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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 16.30 – 18.00
Návšteva chorých:
piatok od 8.00
Domov pre seniorov:
rím.–kat.: pondelok od 13.30; gr.–kat.: streda od 8.00 (prosíme obyvateľov,
aby využili túto možnosť, pretože o týždeň v pondelok 10. októbra v Kaplnke
pri svätej omši bude udeľovanie sviatosti pomazania chorých pre obyvateľov
Domova)
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. Pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa
pripravujú na prvé sväté prijímanie. Nácvik detského spevokolu bude dnes (nedeľa) o 16.00 v budove Farského
úradu.
Svätá omša za účasti mládeţe: piatok vo Farskom kostole o 18.30. Nácvik mládežníckeho spevokolu v piatok
o 17.45 v budove Farského úradu.
Adorácia: prvopiatková.
Októbrové poboţnosti – modlitba posv. ruţenca – ¾ hod. pred začiatkom svätej omše: Úplné odpustky môžu
získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom
združení. Podmienky k získaniu: 1. päť desiatkov posv. ruženca; 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri
verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zvyku.
Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 28. mája 2017.
Zbierka oblečenia, domácich potrieb , hračiek,...: Ak máme doma veci, ktoré nepotrebujeme a chceme
„vyvetrať“ skrine, uvoľniť priestor a predovšetkým pomôcť, môžeme tak urobiť. Zbierku organizuje Cirkevné
gymnázium v spolupráci s Diakoniou Broumov. Zbierka sa uskutoční od 3. do 7. októbra v čase 8.00 – 13.00,
miesto: Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 3.
Zoznam vecí, ktoré môţeme dať do zbierky: letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské); obliečky,
prestieradlá, uteráky, utierky, záclony; látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávať odrezky a zbytky látok); domáce
potreby zabalené v krabici (riad biely a čierny, poháre); vatované a páperové prikrývky, vankúše a deky, perie;
obuv – nepoškodená a v pároch (zviazaných gumičkou); kabelky, batohy, drobné predmety z domácnosti; hračky –
nepoškodené a kompletné, tiež plyšové; menšie elektrospotrebiče – môžu byť aj nefunkčné; knihy, časopisy.
Veci, ktoré odovzdať nemôţeme: chladničky a mrazničky, televízory, počítače, matrace, koberce – z ekologických
dôvodov; nábytok; znečistený a vlhký textil.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: novomanželia Veronika a Marek Bondrovci 50,-€; bohuznáma
10,-€; Mária Virostková s rodinou 50,-€; z pohrebu Ireny Leškovskej 50,-€; z pohrebu Jozefa Štinčika 100,-€;
bohuznámy 70,-€; z krstu Mateja Pavlovského 25,-€
- úprimná vďaka
Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola).
Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.
Podsadek: Kvôli zdravotným dôvodom od novembra nemôže vykonávať službu a pomoc pri upratovaní Filiálneho
kostola naša farníčka pani Jolana Vilková. Preto Vás veľmi prosíme, aby niekto ochotný sa podujal na túto službu,
pokiaľ pani Vilková (približne tri mesiace) nebude môcť takto slúžiť v kostole. Ochotní farníci sa môžu prihlásiť
u pána kostolníka alebo u pána dekana, ďakujeme vopred za pomoc.
OHLÁŠKY
Sviatosť manţelstva chcú prijať:
Vladimír Šmída, syn Milana a Margity rod. Hudákovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Tamara Zimová,
dcéra Štefana a anny rod. Kseňakovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Kamienke. (2.x)
Marek Bičuš, syn zosn. Jána a Márie rod. Kožárovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Anna Mindeková,
dcéra Jána a Anny rod. Pištejovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Plavnici. (2.x)
MAREK SIMONÍK, syn Jozefa a Ľudmily rod. Snohovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci vo Forbasoch
a MARCELA NEMERGUTOVÁ, dcéra zosn. Jozefa a Anny rod. Guľašovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.x)
ONDREJ CHLEBÁK, syn Andreja a Márie rod. Soleckej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Chmeľnici
a KATARÍNA KINSKÁ, dcéra Miroslava a Beáty rod. Kickovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.x)
JÁN BUČKO, syn Jána a Anny rod. Lukčovej, narodený v Humennom a bývajúci v Lukačovciach a IVANA
MOŠOŇOVÁ, dcéra Jána a Ľudmily rod. Nikonovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (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.

