FARSKÉ OZNAMY (19. – 25. marec 2018)
V. PÔSTNA NEDEĽA – B – 18. marec 2018
Od dnešnej nedele až do skončenia slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok zostanú zahalené kríže v
kostoloch, aby sme si viac uvedomili skutočnosť vykúpenia sveta Ježišom Kristom na kríži.
Dnes popoludní o 15.00 vo Farskom kostole bude pobožnosť Krížovej cesty (v Podsadku o 15.00).

LITURGICKÝ KALENDÁR
PO 19.3. Sv. Jozef, ženích Panny Márie (slávnosť)
NE 25.3. KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – B (33. medzinárodný deň mládeže)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
6.00 + Jozef Kekeljak
P
PO
18.30 + Jozef Kundrát
D
6.00 Za zdr. a BP pre Miroslava a Katarínu
P
UT
18.30 + Štefánia a Ján Udžanovci
D
ST
6.00 + Peter Kollár
P
6.00 + Ján, Júlia, Štefan a Júlia
P
ŠT
18.30 + Ján Kessel
D
6.00 Za zdravie a BP pre Štefana (70 r.)
P
PI
18.30 + Mária Fenďová a Ján Fris
D
6.30 + Michal
P
SO
18.30 Zosnulí z rod. Dziakovej a Zamiškovej
D
7.30 Za zdravie a BP pre Máriu
P
NE 10.30 + Jozef a Alexandra Ščurkovci
P
18.30 Na úmysel celebranta
D
DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
PO 14.30 + Jozef a Lucia Dlugošovci
J
ST
14.30 Za zdr. a BP pre Vlastu Bukovú s rod.
Ľ
PI
14.30 + Zdeno a Mária Svatoňovci
J
NE
9.00 Za zdr. a BP pre rod. Pavlišinovú (r.-k.) Ľ
NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
UT 16.00 Za ZBP pre prvoprij. deti, katechétov a animátorov
J
NE 16.00 (gr.-kat.)
-

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
PO

17.00

+ Alžbeta, Ján, Marta a Jozef

A

UT

--------

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

-

ST

17.00

+ Viera, Mária a Pavol

A

ŠT

17.00

Za zdr. a BP pre rod. Grechovú a Olejárovú

A

PI

17.00

+ Mária a Jozef Žolňákovci

A

SO

--------

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

-

NE

PO
ST
NE

UT

6.30
Za zdr. a BP pre rod. Rechtoríkovú
8.30
+ Drahomír Štefko
10.30 + František
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18.00 Zosnulí z rodiny Hutníkovej
18.00 + Pavol a Mária
9.00
Za zdravie a BP pre rodinu Landorovú
11.00 Za zdravie a BP pre Andreja a Máriu
CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
7.00

Na úmysel celebranta (rím.-kat.)

A
A
D
Ľ
J
J
J
A

FARSKÉ OZNAMY
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou v našej farnosti, je to zároveň aj pred prvým piatkom:
Podsadek: v pondelok 19. marca: 16.00 – 17.30
Farský kostol sv. Mikuláša a Kostol sv. Petra a Pavla:
v stredu 21. marca: 10.00 – 12.00, 14.00 - 16.30 a v nedeľu 25. marca: 14.30 – 18.00
Ak by niekomu nevyhovovali tieto termíny, môže využiť možnosť podľa rozpisu na nástenke, keď
spovedáme po okolitých farnostiach. Počas týždňa pred svätými omšami bude možnosť prijať sviatosť
zmierenia od pondelka do soboty ½ hodinu iba pred rannými svätými omšami, nie pred večernými svätými
omšami, lebo spovedáme po okolitých farnostiach.
Návšteva prvopiatkových chorých: piatok 23. marca od 8.00 – na prvý piatok 6. apríla už k nim nepôjdeme (v
kancelárii nestránkový deň, aj v stredu, keď spovedáme)
Sviatosť zmierenia pre chorých pred Veľkou nocou: Tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok
a chceli by prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímanie pred sviatkami Veľkej noci, prosíme, aby ste ich zahlásili
v sakristii kostola do budúcej nedele 25. marca (prosíme uviesť meno, priezvisko, ulicu a číslo domu). Týchto
chorých navštívime v pondelok 26. marca dopoludnia od 10.00.
V pondelok, na slávnosť sv. Jozefa, v Podsadku o 18.00 bude slávnostná odpustová svätá omša. Hlavným
celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. Ľudovít Sýkora.
Autori knihy Spovedal som Slovensko a Denník Postoj nás pozývajú na diskusiu s redemptoristom
P. Michalom Zamkovským. Diskusia sa uskutoční v utorok 20. marca v Kláštore bl. Metoda Dominika Trčku v Starej
Ľubovni o 18.30.
Biblické stretnutie: tento týždeň v pondelok nebude.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pobožnosť Krížovej cesty pre deti bude
pred svätou omšou o 16.15. Nácvik detského spevokolu dnes o 16.00 v budove Farského úradu.
Svätá omša za účasti mládeže: piatok vo Farskom kostole o 18.30. Nácvik mládežníckeho spevokolu o 17.00.
Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni: vo Farskom kostole v piatok o 17.45; v Kostole sv. Petra
a Pavla v piatok o 16.15
Vyšlo jarné číslo časopisu Svetové misie ku Dňu modlitieb a pôstu za mučeníkov misií (24. marca) aj s témou
misií na Ukrajine. Časopis je nepredajný, vo vnútri časopisu je poštová poukážka, ktorou môžete osobne podporiť
misie. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať za misionárov a ľudí v misijných krajinách.
Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, tento
rok s mottom „Ďakujem, že som.“ Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom
odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma 20,-€; bnohuznámy 50,-€; bohuznáma 50,-€;
bohuznáma rodina 80,-€; bohuznáma 20,-€; z krstu Martina Tichého 100,-€
- úprimná vďaka
Kto by ešte chcel prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže svoj milodar odovzdať do pokladničiek,
ktoré sú v kostoloch. Za milodary vyslovujeme srdečné poďakovanie.
Dnes vo všetkých kostoloch Spišskej diecézy (aj v rehoľných kostoloch) pri svätých omšiach je celoslovenská
zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť a mesto Stará Ľubovňa pozývajú 12. apríla staroľubovnianskych rodákov –
kňazov, rehoľné sestry a všetkých, ktorí nezabudli na svojho duchovného otca, na stretnutie, ktoré sa uskutoční pri
príležitosti 110. výročia narodenia Mons. Viktora Trstenského. Program sa začne svätou omšou o 17.00 vo
Farskom kostole sv. Mikuláša.
Zmena času na letný: Na budúci týždeň zo soboty (24.III.) na nedeľu (25.III.) sa mení čas na letný (pred spaním
si hodinky posunieme o hodinu dopredu). Sväté omše na budúcu nedeľu budú už v letnom čase.
OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:
ĽUBOMÍR GONTKOVIČ, syn zosn. Dušana a Anny rod. Nemergutovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci
v Mníšku nad Popradom a ANNA ŠIŠKOVÁ, dcéra Mariána a Anny rod. Mindekovej, narodená a bývajúca v Starej
Ľubovni. (1.x)
PETER PRUŽINSKÝ, syn Michala a Anny rod. Klimekovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a BARBORA
ŠIŇÁKOVÁ, dcéra Juraja a Lenky rod. Majovej, narodená a bývajúca v Karvinej (ČR). (1.x)
Miroslav Laššú, syn Miroslava a Margity rod. Hupkovej, narodený a bývajúci v Galanta a Miroslava Mezešová,
dcéra Jozefa a Edity rod. Dobiášovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Starej Ľubovni - Podsadku. (1.x)
Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné
manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

