FARSKÉ OZNAMY – 7. október 2018 (8. – 14. október 2018)
XXVII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - B
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
ŠT 11.10. Sv. Ján XXIII., pápež (ľubovoľná spomienka)
NE 14.10. XXVIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA

Za zdravie a BP pre rodinu Ščurkovú
+ Gejza Hamgurbadžo
+ Katarína Dlugošová
+ Emília, Michal, Serafína, Viktor a Emil
Za zdravie a BP pre Viktora
+ Ján a Ján
+ Jozef Medvedský (10. výr.), Pavol, Martin, Zuzana a Viktor
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Poďak. Jána a Eleny za 50 r. manž.
+ Ján Danielorits
+ František
Sobášna svätá omša:
Jozef Chlebák – Veronika Furtkevičová
D
Sobášna svätá omša:
Jozef Majchrák – Ľubomíra Bernátová
J
+ Mária, Michal, Helena a Andrej
J
A
+ Jakub a Katarína
Za zdr. a BP pre Margitu Fedákovú (89 r.) A
+ Mária a Ján
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Poďakovanie Michala za 40 r.
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Sobášna svätá omša:
Michal Dufala – Veronika Dubielová
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Za BP pre novomanželov Lukáša a Gabriely
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
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Na úmysel darcu
+ Jozef a Miroslav Vnenčákovci

+ Pavol a Mária Kuľkovci
+ Veronika, Milan a Emil
Za členov ruže Anny Reľovskej
Zosnulí z rodiny
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CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM

+ Ján Regeš
+ Bohumil, Františka, Ján, Ladislav a Oldřich (rím.-kat.)
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FARSKÉ OZNAMY
Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše.
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu.
Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých v našej farnosti: v stredu 10. októbra v Kostole sv. Petra a Pavla
pri svätej omši o 17.00 a v Podsadku v utorok 9. októbra. Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa
ocitajú v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre
chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti. Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť nadobudne zdravie, môže v
prípade ďalšej ťažkej choroby znova prijať túto sviatosť. Počas tej istej choroby možno túto sviatosť zopakovať, ak
sa choroba zhorší. Je vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou operáciou. To isté platí o starých ľuďoch, keď
sa ich slabosť stupňuje. Podmienkou k prijatiu je, aby človek bol v stave posväcujúcej milosti.
Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky: - spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho
vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi; - posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby; odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia; - navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej
spáse; - prípravu na prechod do večného života.
Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Nácvik detského spevokolu bude dnes
(nedeľa) o 16.00 v budove Farského úradu.

Ďakovná púť do Levoče pre deti, ktoré boli na 1. sv. prijímaní v júni tohto roku, a ktoré sa prihlásili u
svojich katechétov, sa uskutoční v sobotu 13. októbra. Stretneme sa o 8.00 pri Športovej hale. Deti, ktoré by sa
nevedeli samé dostaviť ku Športovej hale, budú animátori čakať pri Kostole Sv. Petra a Pavla do 7.55.
Predpokladaný príchod je o 16.00. Prosíme rodičov, aby deťom, okrem stravy na celý deň, pribalili aj kartičku
poistenca.
Svätá omša za účasti mládeže: piatok vo Farskom kostole o 18.30. Nácvik spevokolu mladých ¾ hod. pred
začiatkom svätej omše.
Adorácia: piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša.
Svätá omša za účasti rodín: nedeľa 14. októbra o 10.30 v Kostole sv. Petra a Pavla.
Októbrové pobožnosti – modlitba posv. ruženca – ¾ hod. pred začiatkom svätej omše: Úplné odpustky môžu
získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom
združení. Podmienky k získaniu: 1. päť desiatkov posv. ruženca; 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri
verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zvyku.
18. októbra (štvrtok) sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí
ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi preto na stránke www.miliondeti.sk pripravila
didaktické materiály pre farnosti, školy či spoločenstvá. Spojme sa 18. októbra v modlitbe ruženca za pokoj a
jednotu vo svete!
Manželské večery – vybudovanie zdravého manželstva a rodiny, od 20. októbra, bližšie informácie na nástenke.
Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 26. mája 2019.
Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu prevziať Pútnik svätovojtešský na rok 2019, podielovú
knihu a DVD vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla (v sakristiách) od pondelka do piatka počas októbra po
večernej svätej omši. Pri preberaní kníh je možné zaplatiť členský príspevok vo výške 5,-€ a zároveň je možnosť
prihlásiť sa za člena Spolku sv. Vojtecha, pričom vstupný poplatok je 1,-€ a členský príspevok 5,-€ (spolu 6,-€).
Odberatelia časopisu Posol môžu uhradiť predplatné na rok 2019 (8,50 €) v sakristiách kostolov u pánov
kostolníkov.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina 50,-€; bohuznáma 50,-€; bohuznámy 5,-€;
z krstu Lukáša Pajunka 50,-€; p. Fiedorová 35,-€
Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola: bohuznámi manželia 50,-€
- úprimná vďaka
Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola).
Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.
Aj tohto roku Vincentínska rodina organizuje 12. ročník celoslovenskej verejnej zbierky s názvom „Boj proti
hladu“, ktorá je určená na pomoc chudobným na Haiti a v iných krajinách, kde je to potrebné. U nás, pod záštitou
Združenia mariánskej mládeže, sa táto zbierka uskutoční na budúcu nedeľu 14. októbra. Prispieť môžete aj vy, a to
zakúpením si medovníkového srdiečka za dobrovoľný príspevok po skončení každej svätej omše vo Farskom kostole
a aj v Kostole sv. Petra a Pavla. Za vašu pomoc vyslovujeme vopred veľkú vďaku. Viac informácii o zbierke nájdete
na internetovej stránke www.bojprotihladu.sk
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: JOZEF CHLEBÁK, bývajúci v Kolačkove a VERONIKA FURTKEVIČOVÁ,
bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); JOZEF MAJCHRÁK, bývajúci v Bratislave a ĽUBOMÍRA BERNÁTOVÁ, bývajúca
v Starej Ľubovni (3.x); MICHAL DUFALA, bývajúci v Jakubanoch a VERONIKA DUBIELOVÁ, bývajúca v Starej
Ľubovni (3.x); Lukáš Bjalončík, bývajúci v Starej Ľubovni a Daniela Živčáková, bývajúca v Mníšku nad
Popradom (3.x); Miroslav Kober, bývajúci v Bratislave a Mária Kandalová, bývajúca v Bratislave (1.-3.x);
MARCEL PAVELČÍK, bývajúci v Novej Ľubovni a IVANA HRIŇOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); Dominik
Bukovský, bývajúci v Starej Ľubovni a Petra Olšavská, bývajúca v Novej Ľubovni (2.x); Karol Turek, bývajúci
v Starej Ľubovni a Jana Podmulinová, bývajúca v Považskej Bystrici (1.-2.x); Martin Maček, bývajúci v Spišskej
Novej Vsi a Radoslava Klokočková, bývajúca v Spišskej Novej Vsi (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.

