
FARSKÉ OZNAMY (2. – 8. júl 2018) 
XIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 1. júl 2018 

 
 Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vo Farskom kostole vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna 
po skončení druhej svätej omše (po udeľovaní sviatosti krstu) až do 18.15, kedy začne záverečná pobožnosť. 
O 15.00 pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou bude pobožnosť Korunky Božieho milosrdenstva. Prosíme 
miništrantov, aby počas vystavenia Sviatosti Oltárnej mali službu, a ostatných, ak by neboli miništranti, aby 
neodchádzali z kostola, pokiaľ príde niekto ďalší na poklonu. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO 2.7. Návšteva Panny Márie (sviatok) 
UT 3.7. Sv. Tomáš, apoštol (sviatok) 
ST 4.7. Večer: z nasledujúcej slávnosti 
ŠT 5.7. SV. CYRIL A METOD, SLOVANSKÍ VIEROZVESTCI (SLÁVNOSŤ)  
  Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania 
PI 6.7. Sv. Mária Goretti, panna a mučenica (ľubovoľná spomienka) 
  Prvý piatok 
SO7.7. Prvá sobota – fatimská pobožnosť začne vo Farskom kostole o 6.30  

NE 8.7.  XIV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

 

FARSKÉ OZNAMY 
 

 Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom a pred Levočskou púťou: 
  Farský kostol sv. Mikuláša:  pondelok až piatok (okrem štvrtka) ½ hod. pred rannou svätou omšou 
      pondelok a utorok od 18.00; piatok od 16.00 
  Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok a streda od 15.00 
  Podsadek:   utorok 16.30 - 17.45 
  Domov pre seniorov:   pondelok od 8.00  
  Návšteva chorých:   piatok od 8.00 (v kancelárii nestránkový deň) 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

Zosnulí z rodiny Urbanskej 
+ František Damič (30. výr.) 

D 
A 

PO 17.00 + Zlata Olejníková J 

UT 
6.00 
18.30 

+ Mikuláš, Anna a Pavol 
+ Štefan, Mária a Ján 

D
A 

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

ST 6.00 + Ján Majerský (10. výr.) D ST 17.00 + Michal a Rozália Olejníkovci P 

ŠT 
7.30 
10.30 

 

Za BP pre kňazov a duchovné povolania 
+ František Štupák (1. výr.) 
Večer svätá omša nebude. 

D 
A 
- 

ŠT 
8.30 

10.30 
 

+ Zuzana Krajňáková 
Na úmysel celebranta 
Večer svätá omša nebude. 

J
J 
- 

PI 

6.00 
9.00 
14.30 

 
18.30 

+ Adolf, Ladislav a Anna 
Na úmysel celebranta 
Sobáš so svätou omšou:  
Anton Fedor – Jana Britaňáková 
+ Justína 

D
R 
 
P 
A 

PI 17.00 Poď. Márie a Štefana za 44 r. manž. Ľ 

SO 

6.30 
15.00 

 
16.00 

 
 

Za zdravie a BP pre Máriu 
Sobáš so svätou omšou:  
Ján Mikita – Anna Dicová 
Sobáš so svätou omšou:  
Michael Pištej – Michaela Mojcherová 
Večer svätá omša nebude. 

D 
 
P 
 
P 
- 

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

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

Za zdr. a BP pre deti a vnúčatá 
Na úmysel celebranta 
+ Ondrej Pirhala 

D
D 
A 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

Na úmysel celebranta 
Za zdravie a BP pre Máriu Znancovú 
+ Rastislav a Milan Pompovci 

J
J 
A 

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 a BP pre Petra Vozňáka 
+ Karol a Emília Dlugolinskí 
+ Vincent 
(gr.-kat.) 

Ľ 
Ľ 
J 
- 

UT 
ST 
ŠT 
PI 
NE 

 

18.00
18.00 
9.00 

18.30 
9.00 

11.00 

Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 
Poďak. Anny a Viktora za 50 r. manž. 
Za zdr. a BP pre Petra a Adrianu 
Za zdr. a BP pre Štefana a Annu s rod. 
Za farníkov 

P 
J 
Ľ 
P 
P 
P 

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

UT
NE 

16.00 
16.00 

Za pracovníkov neurologického oddelenia 
Za zdr. a BP pre Františka (50 r.) (rím.-k.) 

Ľ 
Ľ 

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



 
 Odpustová slávnosť na Mariánskej Hore v Levoči (program púte na nástenke aj na internetovej stránke). 
  
 Pešia púť Kruciáty oslobodenia človeka (16. ročník) – sa uskutoční 6. – 8. júla 2018 na trase: Stará Ľubovňa 
– Mariánska hora Levoča pri príležitosti Mariánskej púte v Levoči. 1. charakteristika púte - pešia púť s osobitným 
úmyslom a programom - za tých, ktorí majú problém s alkoholom alebo inou závislosťou (drogy, nečistota a pod.), 
akoby "krížová výprava za vyslobodenie človeka z otroctva závislosti" 2. charakteristika púte – pešia púť ako 
prostriedok pomoci tým, ktorí si nevedia sami pomôcť - účasť na nej ako forma dobrovoľnej obety a forma 
pokánia s vyprosením milostí pre konkrétneho človeka s problémom závislosti.  
 Duchovné vedenie: Bratia minoriti Levoča. Program na nástenke aj internete. Svätá omša v piatok 6. júla vo 
Farskom kostole o 9.00. Tí, ktorí môžeme, zúčastnime sa na svätej omši alebo aj pešej púte.   
  
 Autobus na Levočský odpust zo Starej Ľubovne pôjde v nedeľu 8. júla o 4.00 od budovy Slovenskej sporiteľne. 
Záujemci sa ešte môžu zapísať v sakristii. 
 
 Hudobno-literárne soirée v Starej Ľubovni: v stredu 4. júla v predvečer sviatku slovanských vierozvestcov 
sv. Cyrila a Metoda sa v Parku na Námestí generála Štefánika uskutoční hudobno-literárne soirée so začiatkom 
o 18.00. Odznie úsmevná próza súčasného slovenského spisovateľa Antona Laučeka a svetová klasická hudba 
v podaní jedinečného hudobného ženského tria laRosa z Bratislavy.  
 
 Srdečne vás pozývame vo štvrtok 5. júla na CYRILOMETODSKÉ SLÁVNOSTI V SKANZENE POD HRADOM 
ĽUBOVŇA. Program: 12.00 gréckokatolícka liturgia v drevenom kostolíku sv. Michala Archanjela; folklórny program 
v amfiteátri skenzenu; ukážky remesiel. 
 
 Adorácia: prvopiatková. 
 
 KONCERT HISTORICKEJ HUDBY: Simon Ferdinand Lechleitner (žil v Starej Ľubovni v 1. pol. XII. stor.), 
“Medzi Spišom a Sandomierzom” v podaní “ESTRAVAGANZA” (Krakov, Poľsko); koncert sa uskutoční v nedeľu 8. 
júla o 19.30 vo Farskom kostole. Srdečne vás pozývame.  
 
 V sobotu 14. júla o 14.30 sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom smerom na 
námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu zúčastniť tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec 
a mama sú pre deti to najlepšie.  Program pre deti je pripravený. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú 
na stránke hrdinarodinu.sk.   
 

Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z krstu Sofie Nemergutovej 50,-€; novomanželia Daša 
a Tomáš 100,-€; bohuznámi novomanželia 70,-€; novomanželia Simona a Dávid Furtkevičovci 50,-€; bohuznámi 
novomanželia 50,-€; z pohrebu Margity 50,-€; bohuznáma 15,-€                                                      - úprimná vďaka 
  
 Minulú nedeľu pri svätých omšiach bola „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“. Vyzbieralo sa 1 398,42 €,  
z toho v Podsadku 98,47 €. Vrúcne ďakujeme za milodary. 
  
 Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). 
Všetkým darcom ďakujeme za milodary. 
 
 V nasledujúcom týždni (od stredy 4. júla) začne druhá časť reštaurovania stredovekej nástennej maľby 
(fresky) na severnej stene presbytéria. Odkryté, konzervované a vytmelené fragmenty kultúrnych vrstiev z obdobia 
stredoveku a raného baroka a nadstavby z neskorobarokovej etapy sú pripravené pre výtvarné optické scelenie s 
originálnymi vrstvami retušou. Menšie úbytky originálov, v ktorých sa dá jednoznačne zrekonštruovať farebný 
povrch budú retušované splývavou retušou akvarelovými farbami. Väčšie úbytky budú zakomponované neutrálnou 
farebnosťou. Koncom minulého roka sme požiadali cez projekt Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom dotáciu 
na daný účel, rozpočet je 21 190,-€, dotácia nám bola schválená vo výške 19 000,-€, zmluva je podpísaná, 
prevedenie schválených financií na účet farnosti sa uskutoční v nasledujúcich týždňoch a naša spoluúčasť je 5 % z 
celkového rozpočtu. 
 

OHLÁŠKY 
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
ANTON FEDOR a JANA BRITAŇÁKOVÁ (3.x); JÁN MIKITA a ANNA DICOVÁ (3.x); MICHAEL PIŠTEJ a MICHAELA 
MOJCHEROVÁ (3.x); Ján Romaňák a Katarína Eliášová (3.x); PETER FEDUŠ a ALŽBETA HUTNÍKOVÁ (2.x); 
Stanislav Frivaldský a Monika Janotková (2.x); GORAZD BROSCH a VERONIKA HETEŠOVÁ (1.x); PETER ZÁLEŠ 
a NIKOLA MURCKOVÁ (1.x). 
 Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné 
manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb. 

 


