FARSKÉ OZNAMY - 25. marec 2018 (26. marec – 1. apríl 2018)
KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – B (33. medzinárodný deň mládeže)
Kvetnou nedeľou začíname sláviť Veľký (Svätý) týždeň.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou v našej farnosti: dnes vo Farskom kostole sv. Mikuláša a v
Kostole sv. Petra a Pavla od 14.30 do 18.00. Popoludní pobožnosť Krížovej cesty kvôli vysluhovaniu sviatosti
zmierenia nebude.

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
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CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM

Zosn. z rod. Grešovej a Nemergutovej
+ Magdaléna, Štefan, Helena a Michal (r.-k.)
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FARSKÉ OZNAMY
Sviatosť zmierenia v Domove pre seniorov: chodiaci v pondelok 26. marca od 8.00 (rím.-kat.); ležiaci v utorok
27. marca od 8.00 (gr.-kat.)
Chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok a ktorých ste zahlásili, navštívime v pondelok 26. marca
dopoludnia od 10.00.
Biblické stretnutie: v tomto týždni nebude.
Stretnutie mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania, bohoslovcov, rehoľných sestier a kňazov:
v pondelok hneď po skončení večernej svätej omše.
Upratovanie Farského kostola pred Veľkou nocou: v stredu popoludní o 14.00
Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla pred Veľkou nocou: v stredu po večernej svätej omši
- prosíme ženy, mužov i mládež o pomoc pri upratovaní našich kostolov, okrem upratovania budeme pripravovať
Boží hrob aj Bočný bohostánok. Srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu.
ZELENÝ ŠTVRTOK – 29. marec 2018
Omšu svätenia olejov v Katedrále sv. Martina o 9.00 bude celebrovať diecézny biskup s kňazmi diecézy.
Večerná svätá omša na pamiatku Pánovej večere - pripomenieme si ustanovenie Eucharistie, sviatosti kňazstva
a Pánov príkaz lásky. Vo Farskom kostole o 18.30, v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00 a v Podsadku o 18.00.
Nočné bdenie s Kristom v Getsemanskej záhrade vo Farskom kostole od 22.00 (rozpis na nástenke). V tento
posvätný večer rozjímame o utrpení Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade, kde prijíma vôľu svojho Otca a nastupuje
na cestu kríža pre spásu človeka.
VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA - 30. marec 2018
Celý tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, to znamená jeden raz dosýta sa najesť a dva
razy niečo zajesť, ale bez mäsa. Tento prísny pôst viaže všetkých, ktorí dovŕšili 18. rok a začali 60. rok života. Pre
ostatných platí zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Nočné bdenie s Kristom bude ukončené o 7.30. Korunku Božieho milosrdenstva sa začneme modliť o 7.35.
Ranné chvály a posvätné čítanie vo Farskom kostole o 8.00.
Pobožnosť Krížovej cesty na Veľký piatok bude vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla o 12.00,
nie na Kalvárii, z dôvodu topenia sa snehu a blatistého terénu.

Liturgiu Pánovho umučenia začneme sláviť vo Farskom kostole popoludní o 15.00, v Kostole sv. Petra a Pavla
o 17.00 a v Podsadku o 15.00. V tento deň sa neslávi svätá omša. Veľkopiatočná liturgia má 3 časti: liturgia slova,
poklona sv. krížu a sv. prijímanie. Po skončení liturgie nasleduje poklona pri Božom hrobe pred Najsv. sviatosťou
Oltárnou do 21.00.
BIELA SOBOTA – 31. marec 2018
Ranné chvály a posvätné čítanie vo Farskom kostole o 8.00. Potom bude Sviatosť Oltárna v Božom hrobe
vystavená k celodennej poklone. Vystavenie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe k celodennej poklone v Kostole sv.
Petra a Pavla a v Podsadku o 9.00.
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA začne po západe slnka o 19.15 a má štyri časti: obrad svetla, liturgia slova, liturgia
krstu, liturgia Eucharistie. Na obnovenie krstných sľubov si prineste so sebou sviece (urobiť si tanieriky na sviece,
aby ste voskom nepokvapkali seba alebo niekoho iného). Na záver liturgie sa koná obrad vzkriesenia a procesia na
oslavu Vzkrieseného Pána.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 1. apríl 2018
Požehnanie veľkonočných jedál: vo Farskom kostole o 6.30, v Kostole sv. Petra a Pavla o 7.30 (po skončení
prvej svätej omše) a v Podsadku o 7.30.
Úplné odpustky - podmienky: byť v milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš,
Zdravas, Sláva Otcu) a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu.
1. pri verejnej adorácii Najsv. sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo
2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie
4. pri požehnaní Urbi et Orbi Svätého Otca na Veľkonočnú nedeľu (aj pri prenosoch televízie alebo rozhlasu)
Zápis žiakov do 1. ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Cyrila a Metoda bude 5. a 6.
apríla 2018 od 13.00 do 17.00 v priestoroch Cirkevnej školy na Štúrovej ulici. Povzbudzujeme zákonných
zástupcov, aby na plnenie povinnej školskej dochádzky svojich detí zvolili katolícku školu, ktorej školský vzdelávací
proces umožní žiakom získať kvalitné vzdelanie a zároveň dobrú náboženskú formáciu. Bližšie informácie na
nástenke.
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na tohtoročné celodiecézne stretnutie mladých s
diecéznym biskupom Štefanom Sečkom. Diecézne stretnutie mládeže "VYKROČ" tento rok bude 7. apríla (sobota)
v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi. Registrácia bude spustená od 9.00 a program sa začne o 10.00 v Športovej
hale, stretnutie bude zavŕšené svätou omšou po modlitbe posvätného ruženca o 14.30 vo Farskom kostole. Všetky
info budú postupne zverejňované na face-udalosti: www.facebook.com/events/419268535177197/ Symbolické
vstupné je ako vždy 1,-€.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina 20,-€; z krstu Mateja Pavlička 50,-€;
z krstu Petra Mrúza 50,-€; z krstu Zary Vivien Thyriovej 20,-€
- úprimná vďaka
Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým
utečencom. V našej farnosti sa vyzbieralo 2 489,30 €, z toho v Podsadku 169,40 €. Všetkým darcom, v mene
tých, ktorí potrebujú našu pomoc, vyslovujeme vrúcne poďakovanie.
Zbierka pre opravu Farského kostola a na filiálke pre opravu Filiálneho kostola v Podsadku nebude na budúcu
nedeľu, ale v nedeľu 8. apríla.

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. (2.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). (2.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. (2.x)
JOZEF DUBIEL, syn Jána a Heleny rod. Knapíkovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a ANNA
TRZEŚNIEWSKA, dcéra Zbigniewa Dariusza a Iwony Malgorzaty Trześniewskej, narodená a bývajúca v Lódźi (Poľsko).
(1.x)
PETER ŠESTÁK, syn Petra a Slávky rod. Zavadzanovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a JANA
KOLLÁROVÁ, dcéra Vladimíra a Heleny rod. Grejtákovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.x)
Miroslav Smolen, syn Tibora a Jarmily rod. Kleinovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Novej Ľubovni
a Adrianna Podwojska, dcéra Tomasza a Danuty rod. Stanny, narodená a bývajúca v Toruni (Poľsko). (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.

