FARSKÉ OZNAMY (22. – 28. máj 2017)
VI. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – A - 21. máj 2017
LITURGICKÝ KALENDÁR
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Večer: z nasledujúcej slávnosti
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť – prikázaný sviatok
Sv. Filip Neri, kňaz (spomienka)
VII. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – A - NEDEĽA MASMÉDIÍ

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

+ Andrej, Júlia a Anton Venglarčíkovci
D
Poďakovanie Alţbety za 60 r.
P
+ Štefan Pčolka
D
Za zdravie a BP pre rod. Nemergutovú
J
Za zdr. a BP pre Helenu a Emila (70 r.)
D
Poďakovanie Anny Lojdlovej za 80 r.
D
Za farníkov
P
Za zdravie a BP pre rod. Konevalovú
P
+ Jozef, Zuzana, Hieronym a Hedviga
D
Hradná kaplnka - maturanti
A
+ František, Lucia a Michal
P
+ Juraj a Johana Guregovci
D
Sobáš so svätou omšou:
Juraj Nestorík – Daniela Troščáková
P
+ Terézia a Michal Madanskí
J
+ Cyril, Jozef, Kunikunda a Irena
J
+ František Ţid (20. výr.)
J
+ Ján Dlugolinský (30. deň)
P
SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
+ Jozef a Michal
Š
Š
Za zdr. a BO pre Jozefa, Tomáša a Pavlíny s rod.
Za zdravie a BP pre Evu
Š
(gr.-kat.)
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+ Peter Gerthofer
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Za zdravie a BP pre Jána (60r.)
Na úmysel celebranta
+ Jozef, Zuzana a Mária
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+ Michal Zavacký (1. výr.)
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Na úmysel celebranta
I. sväté prijímanie
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety
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Poďakovanie Marty za 65 r.
+ Marta Hutníková
+ Ján, Rozália a Margita
Za farníkov

J
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CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM

Za zdr. a BP pre Martina, Dušana a ich blízkych

Za zdravie a BP pre Patrika (rím.-kat.)
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Na úmysel celebranta (rím.-kat.)

D

FARSKÉ OZNAMY
Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní sú prosby za
úrodu. My budeme prosiť o poţehnanie tohtoročnej úrody v utorok pri večernej svätej omši.
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu.
Stretnutie lektorov: utorok o 19.30 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 o 18.30. Nácvik spevokolu mladých
o 17.45 v budove Farského úradu.
Slávnosť prvého svätého prijímania: 28. mája pri svätej omši o 10.00 (ZŠ Komenského, ZŠ cirkevná, ZŠ
Levočská a ZŠ Za vodou) v Kostole sv. Petra a Pavla. Zmena času slávenia svätých omší: 6.30, 8.00 a 10.00.
*** Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti: v sobotu 4. júna vo Farskom kostole o 9.00 (ZŠ Komenského)
a 9.45 (ZŠ cirkevná, ZŠ Levočská a ZŠ Za vodou);
*** Sviatosť zmierenia pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí počas týţdňa ½ hod. pred svätými
omšami (okrem štvrtka, keď je prikázaný sviatok);
*** Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla v piatok 26. mája po večernej svätej omši;
*** Výzdoba Kostola sv. Petra a Pavla v sobotu 27. mája o 9.00;
*** Prosíme všetkých o porozumenie, aby ste pre rodičov prvoprijímajúcich detí nechali voľné rezervované lavice.
Tieţ prosíme, aby počas slávnosti nikto nefotografoval, ani nenakrúcal na videokamere, okrem vopred na to
určených! Deti s rodičmi sa zhromaţdia na kostolnom dvore (ak by bolo nepriaznivé počasie, tak v kostole)
najneskôr 15 minút pred začiatkom slávnosti.

Novéna k Duchu Svätému: V piatok začína Deviatnik k Duchu Svätému pred Turícami. Poboţnosť Deviatnika
bude spojená s májovou poboţnosťou, poboţnosť budeme začínať v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00; vo Farskom
kostole o 18.30, v sobotu o 6.30, hneď potom bude svätá omša a v nedeľu poprosíme pomodliť sa po modlitbe
posvätného ruţenca.
Piaty ročník kultúrno-duchovného festivalu pod názvom Spišský Jeruzalem nadväzuje na predchádzajúce roky a
bude sa konať 25. aţ 28. mája 2017 v Spišskom Podhradí a na Spišskej Kapitule. Bliţšie informácie na nástenke
a internetovej stránke.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z krstu Tobiasa Gurku 20,-€; z krstu bohuznáma rodina 20,-€;
z krstu Damiána Kšenţigha 50,-€; Viera Proková rod. Demetrová 100,-€; Helena Lesná rod. Vitková 100,-€;
bohuznámi novomanţelia 50,-€
- úprimná vďaka
Vyslovujeme vrúcne poďakovanie nášmu farníkovi Jánovi s rodinou za ochotu a lásku s akou postavili nový kríţ na
začiatku Kalvárie. Nech ich ukriţovaný a zmŕtvychvstalý Pán zachováva vo svojej milosti.
Na budúcu nedeľu 28. mája si celá Cirkev pripomína 51. svetový deň spoločenských komunikačných
prostriedkov a pri svätých omšiach bude zbierka pre potreby katolíckych masmédií.

OHLÁŠKY
Ohlášky pred kňazskou vysviackou:
FILIP ORLOVSKÝ, syn rodičov Františka a Márie rod. Nemergutovej, bývajúci v Starej Ľubovni, bude 17. júna
2017 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekáţke, nech to ohlási na farskom úrade.
Zároveň menovaného odporúčame do vašich modlitieb. (1.x)
TOMÁŠ TOMUSKO, syn rodičov Jozefa a Margity rod. Šalamonovej, bývajúci v Starej Ľubovni, bude 17. júna 2017
vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekáţke, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň
menovaného odporúčame do vašich modlitieb. (1.x)
Pán rektor seminára nás ţiada, aby sme vás informovali o týchto prekáţkach (môţete sa s nimi oboznámiť na
nástenke):
Kán. 1040 – Prijať posvätné rády sa zamieta tým, ktorí sú postihnutí akoukoľvek prekáţkou či uţ trvalou, ktorá sa nazýva
iregularitou, alebo jednoduchou; nijakú prekáţku nezapríčiňuje to, čo neobsahujú nasledujúce kánony.
Kán. 1041 – Na prijatie posvätného rádu je iregulárny:
1. kto trpí nejakou formou pomätenosti alebo inou chorobou psychickej povahy, v dôsledku ktorej po porade so znalcami, sa
usúdi, ţe je nespôsobilý na riadne vykonávanie sluţby;
2. kto sa dopustil deliktu apostázie, herézy alebo schizmy;
3. kto sa pokúsil o čo i len civilné manţelstvo, pričom buď on sám bol v uzavieraní manţelstva hatený manţelským zväzkom
alebo posvätným rádom, alebo verejným doţivotným sľubom čistoty, buď ţena bola viazaná platným manţelstvom alebo tým
istým sľubom čistoty;
4. kto sa dopustil úmyselnej vraţdy alebo vykonal potrat s dosiahnutým účinkom a všetci, ktorí mali na tom činnú účasť;
5. kto seba samého alebo iného váţne a podvodne zmrzačil alebo sa pokúsil o samovraţdu;
6. kto vykonal úkon posvätného rádu, rezervovaný tým, ktorí sú ustanovení v posvätnom ráde episkopátu alebo presbyterátu,
keď tento rád mu alebo chýba, alebo jeho vykonávanie mu je zakázané nejakým vyhláseným alebo uloţeným kánonickým
trestom.
Kán. 1042 – Prijať posvätné rády je jednoduchou prekáţkou hatený:
1. ţenatý muţ, ak nie je zákonne určený na trvalý diakonát;
2. kto vykonáva úrad alebo správu majetku klerikom zakázanú podľa normy kán. 285 a 286, z ktorej musí predloţiť vyúčtovanie,
kým zrieknutím sa úradu a správy majetku, ako aj predloţením vyúčtovania sa nestane voľným;
3. novokrstenec, iba ak sa podľa úsudku ordinára dostatočne neosvedčil.

Sviatosť manţelstva chcú prijať:
JURAJ NESTORÍK, syn Juraja a Heleny rod. Folvarčíkovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Kamienke
a DANIELA TROŠČÁKOVÁ, dcéra Petra a Dany rod. Šulíkovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x)
Peter Piontek, syn Petra a Márie rod. Konkoľovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Marianna
Drobňáková, dcéra Stanislava a Nadeţdy rod. Poľanskej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x)
MÁRIO SENDREI, syn Vlastimila a Mileny rod. Krištofovej, narodený v Revúcej a bývajúci v Starej Ľubovni
a MONIKA DUNKOVÁ, dcéra Mariána a Ruţeny rod. Hangurbadţovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.-3.x)
DÁVID GUĽAŠ, syn zosn. Dušana a zosn. Márie rod. Plavnickej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Šambrone
a DOMINIKA DUFALOVÁ, dcéra Štefana a Heleny rod. Šprochovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca
v Šambrone. (2.x)
LÁSZLO-CZABA PÁLFFY, syn Jozsefa-Karolya a Magdaleny rod. Ágoston, narodený v Odorheiu-Secuiesc
(Rumunsko) a bývajúci vo Viedni (Rakúsko) a LUCIA PÁLFFY rod. PASTIRČÍKOVÁ, dcéra Jozefa a Pauliny rod.
Šidlovskej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca vo Viedni. (1.x)
ADAM ZBIŇOVSKÝ, syn Petra a Evy rod. Lukáčovej, narodený a bývajúci v Prešove a DENISA REĽOVSKÁ, dcéra
Františka a Jaroslavy rod. Pacindovej, 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 ohlási na farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

