FARSKÉ OZNAMY (17. – 23. september 2018)
XXIV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 16. september 2018
LITURGICKÝ KALENDÁR
ŠT 20.9.
PI 21.9.
NE 23.9.

Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz a Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci (spomienka)
Sv. Matúš, apoštol a evanjelista (sviatok)
XXV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
6.00
+ Tatiana Alexiková
J
PO
18.30 + František a Vladimír
A
6.00
J
Poďakovanie Marty za 90 r.
UT
18.30 Za zdr. a BP pre Radomíra (40 r.) s rod.
A
ST
6.00
+ Peter
A
6.00
+ Ján a Žofia
J
ŠT
14.00 Sv. omša – Klub kresť. seniorov Levoča D
18.30 Za zdravie a BP pre bohuznámu
F
6.00
+ Ladislav Ogurčák
J
PI
18.30 + Michal a Helena
D
6.30
Poďakovanie Daniely za 50 r.
J
SO
18.30 + Karol, Vladimír a Emil
A
7.30
+ Pavol
J
10.30 + Margita a Ján
J
18.30 Na úmysel celebranta
A
DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
PO 14.30 + Mária (2. Výr.)
Ľ
ST
14.30 + Helena
D
PI
14.30 + Veronika
Ľ
NE
9.00
+ Michal (rím.-kat.)
J

UT
NE

NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
16.00 Za B pomoc pre Blažeja a Annu s rod.
16.00 (gr.-kat.)

Ľ
-

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
PO

17.00

Za zdr. a BP pre Máriu, Annu, Reginu a Pavlínu

D

UT

--------

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

-

ST

17.00

+ Vasiľ, Terézia a Ján

P

ŠT

17.00

+ Genoveva, Šimon a Ján

A

PI

17.00

+ Mária, Michal, Júlia a František

A

SO

16.00

NE

UT
ST
SO
NE

UT

Sobášna svätá omša:
Marián Pištej – Daniela Pristačová
6.30
Na úmysel celebranta
8.30
+ František
10.30 + Mikuláš a Mária Kasperkevičovci
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18.00 Na úmysel celebranta
18.00 Na úmysel celebranta
14.00 Sobášny obrad
9.00
+ Štefan, Veronika, Mikuláš a Anna
11.00 Na úmysel celebranta
CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
7.00

Na úmysel celebranta

FARSKÉ OZNAMY
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu.
Stretnutie lektorov: utorok o 19.15 v budove Farského úradu.
Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; v piatok vo Farskom kostole.
Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Nácvik detského spevokolu dnes (nedeľa)
o 16.00 v budove Farského úradu.
Diecézna škola viery: vo štvrtok 20. septembra o 18.30 vo Farskom kostole, celebrovať bude prednášajúci
ThDr. František Knapík PhD., farský administrátor v Poprade - Matejovciach a po skončení svätej omše bude
nasledovať prednáška a diskusia.
Svätá omša za účasti mládeže: piatok vo Farskom kostole o 18.30. Nácvik spevokolu mladých ¾ hod. pred
začiatkom svätej omše.
V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní
je poďakovanie za úrodu.
V stredu 19. septembra sa v Spišskej Kapitule uskutoční celodiecézna rekolekcia kňazov. Rekolekcia začne
o 10.00 svätou omšou v Katedrále sv. Martina (v kancelárii nestránkový deň).
Náš diakon Martin Tešla (6. roč.) nastúpil po prázdninách do Kňazského seminára. Sprevádzajme ho svojimi
modlitbami a obetami.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma 100,-€; bohuznámi novomanželia 50,-€;
bohuznámy 50,-€; bohuznáma 50,-€; bohuznámi novomanželia 100,-€
- úprimná vďaka
Na budúcu nedeľu 23. septembra bude zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu v Spišskej Novej
Vsi. Vopred ďakujeme za Vaše milodary.
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OHLÁŠKY
Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou
úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.
Sviatosť manželstva chcú prijať: MARIÁN PIŠTEJ, bývajúci v Starej Ľubovni a DANIELA PRISTAČOVÁ,
bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); PETER ČUREJA, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a EVA PORČOGOŠOVÁ,
bývajúca v Starej Ľubovni - Podsadku (3.x); LUKÁŠ DUNKA, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a DENISA
ONDIČOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni - Podsadku (3.x); DÁVID ČUREJA, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku
a DENISA ORAČKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni - Podsadku (3.x); ŠTEFAN DUNKA, bývajúci v Starej Ľubovni Podsadku a DENISA DUNKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni - Podsadku (1.-3.x); Radoslav Goč, bývajúci v Starej
Ľubovni a Alžbeta Fudalyová; bývajúca v Ľubici (3.x); Martin Kollár, bývajúci v Starej Ľubovni a Miroslava
Kruková, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); Šimon Tokarčík a Eva Mórová (3.x); Peter Sýkora, bývajúci v Starej
Ľubovni a Patrícia Pištejová, bývajúca v Jakubanoch (1.-2.x); LUKÁŠ KRAFČÍK, bývajúci v Starej Ľubovni
a GABRIELA RÁCZOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x); Lukáš Česák, bývajúci v Starej Ľubovni a Gabriela
Repková, bývajúca v Novej Ľubovni (1.x); MARTIN KORČKOVSKÝ, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku
a RENÁTA DUNKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni - Podsadku (1.x); MARTIN ČUREJA, bývajúci v Starej Ľubovni Podsadku a VALENTÍNA GIRGOVÁ, 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.
List spišského diecézneho biskupa veriacim diecézy
Milí veriaci Spišskej diecézy, bratia a sestry!
Prijmite všetci môj srdečný pozdrav v Pánovi. Od začiatku mojej služby diecézneho biskupa pred siedmimi rokmi som si
viackrát položil otázku, ako prehĺbiť náboženský život veriacich našej diecézy. Za toto obdobie sme zorganizovali viaceré
podujatia – niektoré boli celocirkevného rázu, iné diecézneho – a podnikli niektoré kroky s uvedeným cieľom. Mám na mysli
najmä uplatňovanie ustanovení Druhej diecéznej synody, Rok milosrdenstva, Jubilejný rok sv. Martina, nový spôsob vizitácií
našich farností, podpora pútnických miest, zakladanie farských charít, pastoračných rád vo farnostiach a mnohé iné.
V úvodnom, prvom bode synodálnych ustanovení sa píše, že Spišská diecéza chce „reagovať na výzvy dnešnej doby, aby
splnila poslanie, ktoré sa od nej očakáva“ (2DS1, 1). V tej istej téme sa veriacim odporúča: „Nech veriaci využívajú ponuky
prednášok venovaných ekleziologickým témam /=témam o Cirkvi/, aby sa tak prehĺbilo chápanie communia /=spoločenstva/“
(2DS1, 47, §11).
V snahe prehĺbiť duchovný život Vás, mojich veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej spolupatričnosti som
sa rozhodol, že počas nasledujúcich štyroch rokov zorganizujeme Diecéznu školu viery. Pôjde o praktické prednášky a diskusie
z oblasti: náuky o sviatostiach, o prikázaniach, o pravdách viery a o Svätom písme. Prednášky budú určené pre dospelých
veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania. Prednášky budú zamerané na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa
v súčasnom duchovnom živote objavujú. Pomerne veľký priestor bude vyhradený na diskusie.
Od septembra 2018 začneme s prednáškami o sviatostiach, celkove to bude sedem stretnutí za rok, vždy v tretí štvrtok
v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie sa začne svätou omšou, ktorú bude celebrovať prednášateľ
a po sv. omši bude nasledovať prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút bude určených na diskusiu. Pripravená bude aj
prezentácia každej témy. Tí, ktorí absolvujete aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanete na konci každého roka certifikát.
Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývam na tieto formačné stretnutia. Budú sa konať na týchto miestach: Spišská Nová
Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Trstená, Námestovo. Vaši kňazi
vám oznámia, o ktorej hodine sa začne sv. omša a v jej rámci sa dozviete aj miesto prednášky.
Pre prvý rok diecéznej školy viery som vybral nasledovné termíny: 20.IX. 2018; 18.X. 2018; 15.XI. 2018; 17.I. 2019;
21.II. 2019; 21.III. 2019; 16.V. 2019.
Verím, že diecézna škola viery, ktorú s Božou pomocou chceme začať, nám všetkým prinesie očakávané duchovné ovocie.
Chcem vás všetkých uistiť o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.
+ Mons. Štefan Sečka
spišský diecézny biskup
(Prosím prečítať veriacim v nedele 9. a 16. septembra 2018 v rámci oznamov po všetkých sv. omšiach).

