FARSKÉ OZNAMY (7. - 13. november 2016)
XXXII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C – 6. november 2016
Úprimne vás pozývame na Mariánsku akadémiu, ktorá sa uskutoční dnes popoludní o 14.00 v Dome kultúry.
(Účinkujú žiaci ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda.)
Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vo Farskom kostole vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna
po skončení druhej svätej omše až do 18.15, kedy začne záverečná pobožnosť. O 15.00 pred vystavenou
Sviatosťou Oltárnou bude poboţnosť Korunky Boţieho milosrdenstva.
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Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok)
Sv. Lev Veľký, pápeţ a učiteľ Cirkvi (spomienka)
Sv. Martin z Tours, biskup (sviatok)
Sv. Jozafát, biskup a mučeník (spomienka)
XXXIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA

+ Ľudmila a Juraj
+ František, Lucia a Michal
+ Andrej, Jolana, Pavlína a Františka
+ Michal Kokinda
+ František Šipoš
+ Milan
Poď. za 18 r. manž. rod. Špecovej
+ Martin st. a Martin ml. Keklákovci
Za zdr. a BP rod. Krausovej a Hanečákovej

Za zdravie a BP pre Štefana s rodinou
+ Štefan, Katarína a Ján
+ Ján Polaščin (10. výr.)
+ Dušan a Ján Balážovci
+ Jozef Lesňak (1. výr.)
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17.00

Poďakovanie Pavla za 60 r.
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+ Marta, Mária, Jozef a Anna
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+ Anna
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17.00

+ Imrich a Apolónia
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Sobášna svätá omša:
Patrik Kasperkevič – Tatiana Maľaková
Za maturantov IV.B Cirk. gymnázia
(pri príležitosti stužkovej slávnosti)
Za farníkov
+ Agáta (1. výr.)
+ Matilda
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+ Alžbeta, Ladislav a Michal
+ Mária a Peter
Za zdr. a BP pre Jána, Helenu, Valenta a Máriu

(gr.-kat.)
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
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16.30

+ Ján a Mária Miškovičovci
Za zdr. a BP Margity Starosundeckej (85 r.)

+ Mária a Pavol Kuľkovci
+ Jozef Rusnaček
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CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM

+ Teodor
Za zdr. a BP pre Ivetu (50r.) (rím.-kat.)

Š
Š

UT

7.00

+ Jozef, Helena, Anna a Anna (r.–k.)
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FARSKÉ OZNAMY
Asociácia Otca, mamu deťom vás pozýva pridať svoj hlas k európskej iniciatíve občanov na ochranu
manţelstva a rodiny. Hlavným cieľom je vyzbierať podpisy, ktoré sú potrebné pre to, aby EÚ jasne právne
zadefinovala manželstvo a rodinu a predišlo sa tak pretláčaniu rôznych ideológií do zákonov jednotlivých štátov.
Túto nedeľu po svätých omšiach v Kostole sv. Petra a Pavla o 8.30, 10.30 a vo Farskom kostole o 7.30, 10.30 a 18.30
budú stáť pri východe z kostola dobrovoľníci s petičnými hárkami. Hárky sú dosť podrobné, čomu sa nepodarilo
predísť, preto je potrebné oboznámiť sa s pokynmi u dobrovoľníkov. Za organizačný tím vyjadrujeme poďakovanie
všetkým, ktorí iniciatívu podpisom podporia.
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu.
Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša.
Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou
pomohli na každej svätej omši.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pozývame zvlášť tretiakov. Nácvik
detského spevokolu dnes o 16.00 v budove Farského úradu.
Pri príležitosti sviatku sv. Martina, ktorý je patrónom našej spišskej diecézy, sa vo štvrtok 10. novembra
uskutoční tradičný lampiónový svätomartinský sprievod detí. Sprievod začne o 16.20 pred Farským kostolom pri
fontáne a pôjde smerom ku Kostolu sv. Petra a Pavla, kde sa o 17.00 začne svätá omša za účasti detí. Srdečne
pozývame všetky deti, aby sa zapojili do tohto sprievodu so svojím vlastnoručne vyrobeným lampiónom, aby sme aj
takýmto spôsobom vyzdvihli a poukázali na symbol svetla, ktorý sa viaže k tomuto svätcovi. Prosíme, aby si deti
pripravili lampióny a katechétov a rodičov, aby im to pripomenuli. Tiež prosíme ochotné gazdinky – mamky a babky,
ktoré by pripravili svätomartinské vanilkové rožky na ponúknutie po skončení svätej omše.
Pravidelná formácia aj z pohodlia Vášho domova - Digitálna duchovná obnova – november 2016: môžete si
zobrať domov raz za mesiac DVD plné hodnotných katolíckych videí (aj s katechézou niektorého z našich kňazov)
zadarmo alebo za dobrovoľný príspevok 2,-€, ktorý pomôže pokryť náklady na jeho výrobu (DVD na stolíkoch v
kostoloch).
Svätá omša za účasti mládeţe a birmovancov: piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša o 18.30. Nácvik
mládežníckeho spevokolu v piatok o 17.45 v budove Farského úradu.
Na budúci rok bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania. Záujemci si môžu vyzdvihnúť prihlášky
a prevziať preukaz birmovanca v piatok po skončení večernej svätej omše, na ktorej sa zúčastnia. Na birmovku
môţu ísť tí, ktorí sú v 8. ročníku ZŠ a vyššie a chcú ţiť kresťanským spôsobom ţivota v budúcnosti. Môžu sa
prihlásiť aj dospelí, ktorí neprijali ešte sviatosť birmovania. (Porozmýšľať nad: birmovné meno – svätec, ktorý
bude patrónom birmovanca (www.zivotopisysvatych.sk); birmovným rodičom môţe byť len ten, kto prijal
sviatosť birmovania, ţije kresťanským ţivotom ako slobodný alebo vo sviatostnom manţelstve). Vyplnené
prihlášky a potvrdené farským úradom krstu birmovanca a birmovného rodiča, je potrebné odovzdať na Farskom
úrade do 25. novembra. (Ak bol niekto pokrstený v inej farnosti alebo jeho birmovný rodič, ktorého si zvolil, dá si
prihlášku potvrdiť na farskom úrade, kde bol krst birmovanca alebo birmovného rodiča).
Na budúci týţdeň do našej farnosti zavíta vzácna návšteva z Ruska - Duo Sanctus (Irina Charkova a Nikolaj
Polubojarov). Irina svojím spevom a Nikolaj klavírnym doprovodom i samostatným klavírnym účinkovaním skrášlia
liturgiu pri svätých omšiach v sobotu večer vo Farskom kostole 18.30 a v nedeľu v Kostole sv. Petra a Pavla
o 8.30 a 10.30 a vo Farskom kostole o 18.30. Po skončení svätých omší majú pripravený nádherný umelecký
zážitok v podobe koncertu z diel ruských a európskych hudobných skladateľov. Vstupné je dobrovoľné a bude
použité na liečenie Nikolajovho chorého syna.
Na budúcu nedeľu 13. novembra o 16.00 v Dome kultúry vás pozývame na evanjelizačný koncert „Zapáľme
svet“ kňazskej hudobnej skupiny Anastasis ´95. Vstupné je dobrovoľné. Bližšie informácie na plagáte.
Nové číslo časopisu „Milujte sa“ (cena 1,- €).
Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola: bohuznáma rodina 100,-€
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: novomanželia Iveta a Pavol Fiamčikovci 50,-€; bohuznáma
20,-€; z krstu Šimona Arifiho 40,-€; novomanželia Amália a Richard Kokyovci 30,-€; novomanželia Simona a Marek
Barlíkovci 50,-€
– úprimná vďaka
Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola).
Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.
OHLÁŠKY
Sviatosť manţelstva chcú prijať:
PATRIK KASPERKEVIČ, syn Milana a Kataríny rod. Valigurskej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a TATIANA
MAĽAKOVÁ, dcéra Ladislava a Marty rod. Beregházyovej, narodená v Levoči a bývajúca v Smižanoch. (3.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.

