
FARSKÉ OZNAMY - 5. február 2017  
V. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A (6. - 12. február 2017) 

 
 

Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vo Farskom kostole vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna 
po skončení druhej svätej omše aţ do 18.15, kedy začne záverečná poboţnosť. O 15.00 pred vystavenou 
Sviatosťou Oltárnou bude poboţnosť Korunky Boţieho milosrdenstva a poboţnosť k úcte sv. Martina. 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO 6.2. Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci (spomienka) 
PI 10.2.  Sv. Školastika, panna (spomienka) 
SO 11.2.  Preblahoslavená Panna Mária Lurdská – XXV. svetový deň chorých 

NE 12.2. VI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A 

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

 

FARSKÉ OZNAMY 
 

Dnes dopoludnia o 10.30 svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla bude obetovaná za nášho zosnulého brata 
Jaroslava Lechmana a potom budú pohrebné obrady na Novom cintoríne. 

 
V pondelok dopoludnia o 9.00 by sme poprosili ochotných mužov, ktorí by pomohli pri odhadzovaní snehu zo 

strechy na Kostole sv. Petra a Pavla. 
 
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. Nácvik detského spevokolu dnes o 16.00 
v budove Farského úradu. 
 
 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. Rozpis skupín birmovancov na nástenke stránke 
farnosti. 
 
 Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; piatok vo Farskom kostole. 
 

Stretnutie františkánskeho spoločenstva: v sobotu 11. februára, svätá omša v nemocničnej kaplnke o 9.30. 
 
 Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých v našej farnosti: v sobotu 11. februára, keď slávime ľubovoľnú 
spomienku Preblahoslavenej Panny Mária Lurdskej a je to zároveň XXV. svetový deň chorých. V Kostole sv. Petra 
a Pavla v sobotu pri svätej omši o 8.00 (vo Farskom kostole svätá omša v sobotu ráno nebude) a v Podsadku 
v utorok 7. februára. Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ Ľubomír 
+ Ján a Mária Kuzárovci 

J
D 

PO 17.00 + Stanislav, Jozef a Benedikt P 

UT 
6.00 
18.30 

+ Mária Rebičová (30. deň) 
+ Ján Grib (5. výr.) 

D
J 

UT 11.00 + Ján Fabián – pohrebná, NC (kremácia) D 

ST 6.00 Za obrátenie rodiny Márie D ST 17.00 + Ján a Margita P 

ŠT 
6.00 
18.30 

+ Anna 
Zosnulí z rodiny Balážovej 

J
P 

ŠT 17.00 + Ema, Štefan, Emília, Štefan a Ondrej D 

PI 
6.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre Jozefa (75 r.) 
Za duše v očistci 

P
D 

PI 17.00 + Vincent Sokolák (5. výr.) J 

SO 
------- 
18.30 

------------------------------------------------ 
Za zdravie a BP pre Máriu Marvančíkovú 

- 
J 

SO 8.00 + Anna a Štefan Fábovci P 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

Na úmysel celebranta 
+ Andrej, Štefan a Petronela 
+ Janka a Ján (4. výr.) Mašlonkovci 

D
D 
Š 

NE 
6.30 
8.30 
10.30 

Na úmysel celebranta 
Za zdr. a BP rod. Sijotovej (Helena a Ladislav) 

Zosnulí z rodiny Mačákovej 

J
J 
P 

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 

+ František 
+ Jozef, Michal a Milan 
+ Róbert Bachleda 
+ Marcel (rím.-kat.) 

Š
Š
Š
P 

UT
ST 
NE 

 

17.00 
17.00 
9.00 
11.00 

Zosnulí z rodiny Starosundeckej 
Na úmysel celebranta 
+ Mária a Mikuláš 
Na úmysel celebranta 

J
J 
D
J 

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

UT 
SO
NE 

16.00 
9.30 
16.00 

Za zdravie a BP a poďakovanie za 70 r. 
Na úmysel celebranta 
(gr.-kat.)  

Š 
R 
- 

UT 7.00 (gr.-kat.) - 



Preto vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v 
nebezpečenstve smrti. Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť nadobudne zdravie, môže v prípade ďalšej ťažkej 
choroby znova prijať túto sviatosť. Počas tej istej choroby možno túto sviatosť zopakovať, ak sa choroba zhorší. Je 
vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou operáciou. To isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť 
stupňuje. Podmienkou k prijatiu je, aby človek bol v stave posväcujúcej milosti. 

Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky: - spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho 
vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi; - posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby; - 
odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia; - navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej 
spáse; - prípravu na prechod do večného života. 

 
12. februára bude Spoločenstvo Dobrého Pastiera sláviť 12 rokov služby. Pri tejto príležitosti v nedeľu 12. 

februára poslúžia svojím spevom a hrou pri svätej omši o 10.30 v Kostole sv. Petra a Pavla. 
  
 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 28.2.2017. Prihláška sa podáva prostredníctvom vlastného farára. Bližšie informácie 
o prijímacom konaní na štúdium katolíckej teológie si uchádzači môžu 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. 
 
 V budove kláštora minoritov v Levoči bol v septembri 2011 otvorený Útulok sv. Františka z Assisi. Útulok sv. 
Františka poskytuje pomoc závislým jednotlivcom (alkoholikom, narkomanom, gamblerom...), ktorí sa nachádzajú v 
ťažkej životnej situácii z dôvodu straty domova. Klientmi zariadenia sú aj závislí jednotlivci pred nástupom na 
protialkoholické liečenie. Pracovná terapia klientov je zameraná na získavanie a udržiavanie pracovných návykov. 
Prezentácia tohto útulku je na internetovej stránke www.utulok.wz.sk. Bližšie informácie a program na nástenke. 
 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma 50,-€; z pohrebu Márie Rebičovej 80,-€; 
z pohrebu Edity Barnovej 30,-€; z pohrebu Jozefa Maníka 30,-€                                                       - 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: 
 

Ľubomír Mrug, syn Ľubomíra a Márie rod. Plavnickej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Michaela 
Horanská, dcéra Mariána a Emílie rod. Lichvarčíkovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (2.x) 

Tomáš Koneval, syn Mariána a Anny rod. Sčensnej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Košiciach a Martina 
Komjáti-Nagyová, dcéra Róberta a Ľudmily rod. Vansovej, narodená v Košiciach a bývajúca v Paňovciach. (1.x) 

ATILA KARDOS, syn Attilu a Ilony rod. Šídovej, narodený v Rožňave a bývajúci v Košiciach a ZUZANA 
DLUGOLINSKÁ, dcéra Egona a Anny rod. Neubauerovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Košiciach. (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. 

 

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

