FARSKÉ OZNAMY (17. – 23. október 2016)
XXIX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C – 16. október 2016
LITURGICKÝ KALENDÁR
PO
UT
SO
NE

17.10. Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník (spomienka)
18.10. Sv. Lukáš, evanjelista (sviatok)
22.10. Sv. Ján Pavol II., pápeţ (ľubovoľná spomienka)
23.10. XXX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C - MISIJNÁ NEDEĽA
!!! Minulú nedeľu sme omylom vyhlásili, ţe dnešná nedeľa je misijná nedeľa, a tá je o týţdeň. Preto
zbierka na misie nebude dnes, ale na budúcu nedeľu. Ďakujeme za pochopenie. !!!

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
PO
UT
ST
ŠT
PI

SO

6.00
18.30
6.00
18.30
6.00

+ Ţofia Angelovičová (10. výr.)
+ Jakub, Mária a Mária Jeleňovci
+ Peter Zvolinský (10. výr.)
Za zdravie a BP pre Ţofiu
+ Michal

D
J
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Ľ
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6.00
18.30

+ Jozef, Ján a Valentín
+ Janka Rojeková (1. výr.)

J
Ľ

6.00
18.30
6.30
15.00

+ kňaz Andrej Grivalský
+ Vincent Kandráč (1. výr.)
Zosnulí z rodiny Moščovičovej
Sobášna svätá omša:
Ondrej Chlebák – Katarína Kinská
Poďak. Boţeny a Pavla za 45 r. manţ.

D
Ľ
D

18.30
7.30
10.30
18.30

NE

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA

Za otvorenosť prijatia Boţej vôle pre Máriu s rod.

+ Ţofia, Štefan a Ján
Na úmysel celebranta
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PO

17.00

+ Andrej a Mária Kupeckí

P

UT

--------

-----------------------------------------------

-

ST

17.00

+ Maroš (5. výr.)

Ľ

ŠT

17.00

Za prvoprijímajúce deti

D

PI

17.00

+ Veronika a Štefan

J

15.00

Sobášna svätá omša:
Marek Simoník – Marcela Nemergutová
Sobášna svätá omša:
Ján Bučko – Ivana Mošoňová
Na úmysel celebranta
Za zdr. a BP pre Jána (70 r.) s rod.
Poďak. Anny a Petra za 50 r. manţ.

SO

NE

14.30
14.30
14.30
9.00

Za zdravie a BP pre Alenu s rodinou
+ Mária a Peter
Za zdravie a BP pre Miroslava
Za zdr. a BP pre Mirku s rod. (rím.-kat.)

6.30
8.30
10.30

Š
P
P
Š
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NE

11.00
18.00
18.00
9.00
11.00

NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety
UT
NE

16.00
16.00

+ Margita Štefaňáková
(gr.-kat.)

P
J
J
J
P

PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

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

16.00

+ Miroslav Lebek - pohrebná
+ Helena Kmecová (30. deň)
Za zdr., BP a vypočutie prosby Ladislava

+ Vojtech, Helena a Jozef Rusnáčekovci

+ Veronika, Milan a Emil
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CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
Š
-

UT

7.00

Na úmysel celebranta

D

FARSKÉ OZNAMY
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu.
Stretnutie lektorov: utorok 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 zvlášť tretiakov. Nácvik
detského spevokolu bude dnes (nedeľa) o 16.00 v budove Farského úradu.
V piatok 21. októbra bude v našej farnosti vo Farskom kostole celodenná poklona pred vystavenou
Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Poklona začne po skončení rannej svätej omše a o 18.15 bude záverečná
poboţnosť.
Svätá omša za účasti mládeţe: piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša o 18.30. Nácvik mládeţníckeho spevokolu
v piatok o 17.45 v budove Farského úradu.
Diecézna púť rodín v Diecéznej svätyni Boţieho milosrdenstva v Smiţanoch 22. októbra 2016. Bliţšie
informácie na nástenkách a stránke farnosti. Prosíme všetkých účastníkov, či uţ organizovaných skupín alebo
jednotlivých rodín, aby sa na púť predbeţne zaregistrovali do 17. októbra a to zaslaním emailu na adresu:
putrodin@gmail.com

Svätá omša za účasti rodín: nedeľa 23. október o 10.30 v Kostole sv. Petra a Pavla.
Naša farnosť sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej akcie Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje prolife organizácia Fórum ţivota s podporou a poţehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je
spojiť Pamiatku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri
spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je moţné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra
zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Boţie milosrdenstvo a všetkých ľudí zranených potratom. V našich
kostoloch si aţ do 2. novembra môţete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane (príspevok: malé sviece 1,-€;
veľké 4,-€; v sakristiách Farského kostola, Kostola sv. Petra a Pavla a Filiálneho kostola) a takto podporiť aktivity
zamerané na ochranu ţivota, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac o moţnosti zapojiť sa do projektu a podporiť ho:
www.sviecka.forumzivota.sk
Pravidelná formácia aj z pohodlia Vášho domova - Digitálna duchovná obnova: môţete si zobrať domov raz za
mesiac DVD plné hodnotných katolíckych videí (aj s katechézov niektorého z našich kňazov) zadarmo alebo za
dobrovoľný príspevok 2,-€, ktorý pomôţe pokryť náklady na jeho výrobu (DVD na stolíkoch v kostoloch).
Prosíme odberateľov časopisu Posol, ktorí neuhradili predplatné na rok 2017 (7,50 €), aby tak urobili
v sakristiách kostolov u pánov kostolníkov.
Vyšlo jesenné číslo časopisu Svetové misie k tohoročnej Misijnej nedeli (téma Misie na Islande. Časopis je
nepredajný. Vo vnútri časopisu je poštová poukáţka, ktorou môţete osobne podporiť misie. Vopred vám
vyslovujeme Pán Boh zaplať za misionárov a ľudí v misijných krajinách.
V Kostole sv. Petra a Pavla boli obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa
neničili.
Tieţ prosíme, aby sme v kostoloch neţuvali ţuvačky a nelipili ich po laviciach, po kobercoch a podlahe.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola:
bohuznáma 15,-€; členovia poľovníckeho spolku Osly 100,-€

– úprimná vďaka

Podsadek: Kvôli zdravotným dôvodom od novembra nemôţe vykonávať sluţbu a pomoc pri upratovaní Filiálneho
kostola naša farníčka pani Jolana Vilková. Preto Vás veľmi prosíme, aby niekto ochotný sa podujal na túto sluţbu,
pokiaľ pani Vilková (pribliţne tri mesiace) nebude môcť takto slúţiť v kostole. Ochotní farníci sa môţu prihlásiť
u pána kostolníka alebo u pána dekana, ďakujeme vopred za pomoc.
OHLÁŠKY
Sviatosť manţelstva chcú prijať:
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. (3.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. (3.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. (3.x)
Lukáš Melkovič, syn Jozefa a Terézie rod. Sedlákovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Dana Ondová,
dcéra Miroslava a Danky rod. Romančákovej, narodená v Michalovciach a bývajúca v Trhovišti. (3.x)
Andrej Tišák, syn Andreja a Gabriely rod. Kocúnovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Bratislave
a Barbora Behýlová, dcéra Jozefa a Evy rod. Kopačkovej, narodená v Trnave a bývajúca v Bratislave. (2.x)
MAREK BARLÍK, syn Františka a Márie rod. Polomčákovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Novej Ľubovni
a SIMONA ZAJACOVÁ, dcéra Jaroslava a Valentíny rod. Štefaňákovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.x)
JÁN GARANIČ, syn Jána a Aleny rod. Jakubekovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Banskej Bystrici
a ANDREA ŠALAMONOVÁ, dcéra Vladimíra a Anny rod. Novákovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Banskej
Bystrici. (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.

