
FARSKÉ OZNAMY - 21. február 2016  
II. PÔSTNA NEDEĽA – C (22. – 28. február 2016) 

 
 Dnes popoludní o 15.00 v Kostole sv. Petra a Pavla bude poboţnosť Kríţovej cesty, budú sa predmodlievať 
otcovia našej farnosti (v Podsadku o 14.00). 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO  22.2.  Katedra sv. Petra, apoštola (sviatok) 
NE 28.2. III. PÔSTNA NEDEĽA – C 

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

   

FARSKÉ OZNAMY 
 

 Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu. 
 
 Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; štvrtok vo Farskom kostole. 
 
 Poboţnosť Kríţovej cesty v nasledujúcom týţdni:  

- vo Farskom kostole v piatok o 17.45 a v nedeľu (28. februára) o 15.00, budú sa predmodlievať seniori 
našej farnosti 

- v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok o 16.15 
- v Podsadku v nedeľu o 14.00  

Srdečne pozývame na duchovnú obnovu učiteľov a katechétov. Duchovná obnova sa uskutoční vo štvrtok 25. 
februára v Základnej škole s materskou školou sv. Cyrila a Metoda od 13.45 do 15.45 (súčasťou programu je svätá 
omša a adorácia s eucharistickým poţehnaním). Téma: Boţie milosrdenstvo; prednášajúci: ThLic. Štefan Torbík. 

 
 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pozývame zvlášť tretiakov. Poboţnosť 
Kríţovej cesty pre deti bude pred svätou omšou o 16.15. Nácvik detského spevokolu dnes o 15.30 v budove Farského 
úradu.  
 
 Svätá omša za účasti mládeţe: piatok vo Farskom kostole o 18.30.  
 
 Svätá omša za účasti rodín: budúca nedeľa (28.II.) o 10.30 v Kostole sv. Petra a Pavla bude. Vrúcne vás 
pozývame. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ Ondrej Zorský 
+ Júlia a Mikuláš Durankovci 

Pe 
Pa 

PO 
13.00
17.00 

+ Jozef Rusnaček – pohrebná NC 
Za BP pre Reginu a Máriu 

Ľu 
Jo 

UT 
6.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre kňazov farnosti 
+ Ţofia Petrilaková (1. výr.) 

Jo 
Pa 

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

ST 6.00 + Mária a Michal Tyrpák Pe ST 17.00 Za BP Gabriely a Juraja Ľu 

ŠT 
6.00 
18.30 

+ Edita Kasperkevičová (30. deň) 
+ Jozef Dudţák (1. výr.) 

Ľu 
Pa 

ŠT 17.00 + Alexander a Mária Valčákovci Pe 

PI 
6.00 
18.30 

+ Margita, Jozef a Štefan 
+ Paula Barlíková 

Pe 
Ľu 

PI 17.00 Za B pomoc pri pôrode Jo 

SO 
6.30 
18.30 

+ Mária Polakevičová (1. výr.) 
+ Johana a Juraj Guregovci 

Pe 
Pa 

SO -------- ------------------------------------------- ---- 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

+ Mikuláš Foľvarský 
+ Vasiľ, Katarína a Miroslav  
+ Jozef Jezerčák 

Pe 
Pe 
Pa 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

Za BP Eduarda a Lucie 
+ Helena a Štefan Salamonovci 
Za farníkov 

Ľu 
Ľu 
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 

Za zdravie Anny a Ladislava 
+ Mária a Róbert 
Za rod. Sopkovú a Máriu 
Za zdr. a dary DS pre Máriu (r.–kat.) 

ŠT 
ŠT 
ŠT 
ŠT 

UT
ST 
NE 

 

17.00 
17.00 
9.00 

11.00 

Za BP Margity Česákovej 
+ Juraj 
+ Anna, František a Karol Reľovskí 
Na úmysel celebranta 

Ľu 
Jo 
Jo 
Jo 

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

UT
NE 

16.00
16.00 

+ Ladislav a Emília Fuchsovci 
(gr.-kat.) 

ŠT 
---- 

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

http://sv.om/
http://sv.om/


 Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a Komisia pre mládeţ v Spišskej diecéze vás pozývajú na Diecézne 
stretnutie mládeţe do Smiţian v sobotu pred nedeľou Boţieho milosrdenstva dňa 2.4.2016. Témou stretnutia je 
motto, ktoré na tento rok vybral pápeţ František: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 
5,7). Stretnutie sa začne v telocvični ZŠ na ul. Komenského v Smiţanoch a popoludňajší program vyvrcholí sv. 
omšou vo Svätyni Boţieho milosrdenstva, ktorú bude celebrovať Mons. Štefan Sečka. 
PROGRAM: 
ZŠ na ul. Komenského v Smiţanoch 
9.30 registrácia (registračný príspevok je 1 € = obed a balíček pre účastníka) 
10.00 otvorenie stretnutia, milosrdenstvo vo vzťahoch, svedectvá, pozvanie na Svetové dni mládeţe v Krakove  
2016, hudobné pásmo Áno za rodinu – Poetica Musica, katechéza vdp. Janka Buca 
13.00 obed pre účastníkov v jedálni ZŠ 
Svätyňa Boţieho milosrdenstva 
15.00 Korunka Boţieho milosrdenstva a svätá omša (po svätej omši odovzdanie certifikátov absolventom Diecéznej 
animátorskej školy) 
 
 Prihlášky do kňazského seminára: Tí, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, nech sa s tajomstvom 
povolania zdôveria svojmu farárovi alebo kňazovi, ktorému dôverujú. Termín podania prihlášky do kňazského 
seminára je najneskôr do 29.2.2016. Prihláška sa podáva prostredníctvom vlastného farára. Bliţšie informácie 
o prijímacom konaní na štúdium katolíckej teológie si uchádzači môţu pozrieť na internetovej stránke kňazského 
seminára:  http://ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov Okrem povinných príloh je potrebné aj odporúčanie 
vlastného farára, krstný list so záznamom o birmovke a sobášny list rodičov. Uchádzači budú následne listom 
pozvaní na stretnutie s diecéznym biskupom. 
  
 Vedenie ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni oznamuje, ţe prijímanie Ţiadostí do materskej školy 
pre deti od 3 do 6 rokov pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 22. 2. 2016 -  15.3.2016 a priebeţne 
do konca júna 2016. Zároveň 2. marca 2016 materská škola pozýva rodičov a ich deti na Deň otvorených dverí - 
adaptačný pobyt na prostredie v našej materskej škole v čase od 15.00 do 17.00. Priveďte svoje deti a v materskej 
škole ich privítajú s malým prekvapením. Podrobné informácie na stránke školy a na nástenkách v kostoloch. 
 
  Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na charitu. V našej farnosti sa vyzbieralo 1 792,11 €, z toho 
v Podsadku 114,38 €. Všetkým darcom, v mene tých, ktorí potrebujú našu pomoc, vyslovujeme vrúcne 
poďakovanie. 
 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola:  
z pohrebu Evy Mištovej 100,-€; z pohrebu Rozálie Kucharíkovej 50,-€; bohuznáma rodina 50,-€; bohuznáma rodina 
100,-€; z pohrebu Heleny Gdovjakovej 50,-€; z krstu Sáry Kretovej 30,-€; z krstu Veroniky Hajostekovej 50,-€; 
z krstu Marka Kecera 20,-€; bohuznámy 50,-€                                                                                 - úprimná vďaka 
 
 Pán farár z Pavloviec nad Uhom, čo je farnosť, do ktorej patrí aj filiálka Vysoká nad Uhom, nás poprosil 
o podporu pre opravu ich Farského kostola. Táto podpora spočíva (tak ako vlani) v zakúpení si Veľkonočného 
baránka (piekli ich domáce farníčky). Príspevok za baránka je najmenej 5,-€, aby sa im pokryli náklady a z toho bol 
aj príspevok na opravu kostola. Baránka si môţete zakúpiť pri dverách, keď budete odchádzať zo svätej omše alebo 
počas týţdňa v sakristiách kostolov.   
 
Aj v tomto roku je tu moţnosť darovať 2 % z odvedených daní: Diecézny katechetický úrad, Zdruţenie kňazov 
Spišského biskupstva “Unitas”, Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská katolícka charita. 
Tlačivá na vyplnenie sú v kostoloch na stolíkoch. Ostatné tlačivá nájdete na www.kapitula.sk a môţeme podporiť aj 
Cirkevnú Základnú školu s materskou školou a Cirkevné gymnázium v našej farnosti. 

http://ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov
http://www.kapitula.sk/

