FARSKÉ OZNAMY (15. – 21. október 2018)
XXVIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 14. október 2018
LITURGICKÝ KALENDÁR
PO 15.10.
ST 17.10.
ŠT 18.10.
NE 21.10.

Sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi (spomienka)
Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník (spomienka)
Sv. Lukáš, evanjelista (sviatok)
XXIX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B - MISIJNÁ NEDEĽA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
PO
UT
ST
ŠT
PI

SO

6.00
18.30
6.00
18.30
6.00
6.00
18.30
6.00
18.30
6.30
15.30
17.00

18.30
7.30
NE 10.30
18.30
DOMOV PRE
PO 14.30
ST 14.30
PI 14.30
NE
9.00

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA

Zosnulí z rodiny Ščurkovej
Za zdravie a BP pre Pavla s rodinou
Za zdr. a B požehnanie pre rod. Repkovú

J
PO
D
J
UT
D
A ST
J
ŠT
M
J
PI
D
J

Za zdravie a BP pre Juditu (65 r.)
Poďak. Martiny a Petra za 20 r. manž.
Za zdravie a BP Boženy (65 r.)
+ Jozef, František, Jozef a Anna
+ Žofia, Štefan, Ján a ostatní z rod.
+ František Petrík
+ Štefan
Sobášna svätá omša:
Marcel Pavelčík – Ivana Hriňová
P
Za maturantov IV.A Cirk. gymnázia
(pri príležitosti stužkovej slávnosti)
D
+ Janka Rojková (3. výr.)
A
+ Pavol
J
Poďakovanie Petra za 40 r.
J
+ Maroš Kormoš
A
SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
Za zdr. a BP pre Máriu Polomčákovú (90 r.)
Ľ
+ Martin Keklák (nedožitých 15 r.)
Ľ
+ Anna Gogová a Helena Tomaščáková
A
Za zdr. a BP pre Paulínu Vojtekovú (86 r.) (r.-kat.)
Ľ

13.00
17.00

+ Mária Krajgerová – pohrebná SC
Za členky ruže p. Jaržembovskej

A
P

--------

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

-

17.00

Za zdravie a BP rodiny Emílie

D

17.00

+ Ján Mrug

A

17.00

Za zdravie a BP rodiny Stolárovej

P

SO

--------

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

-

NE

6.30
8.30
10.30

Za farníkov
Za B pomoc pri operácii Janka
+ Štefan a Mária

P
P
A

PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
UT
ST
NE

18.00
18.00
9.00
11.00

NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
UT
NE

16.00
16.00

+ Baltazár a zosn. z rod. Karola Reľovského

+ Miroslav Lebek
Na úmysel celebranta

A
J
D
D

CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM

+ Bohumil, Františka, Ján, Ladislav a Oldřich

(gr.-kat.)

Za zosn. členov ruže Anny Reľovskej

Ľ
-

UT

7.00

Na úmysel celebranta (rím.-kat.)

A

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; piatok vo Farskom kostole.
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.
Slovenská katolícka charita pozýva na slávnostnú svätú omšu spojenú s udeľovaním sviatosti pomazania
chorých, ktorá sa uskutoční v stredu 17. októbra o 10.30 v Kostole sv. Antona Pustovníka v Národnej kultúrnej
pamiatke Kláštor kartuziánov Červený Kláštor. Svätú omšu bude celebrovať diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
Vo štvrtok 18. októbra 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.
Diecézna škola viery: vo štvrtok 18. októbra o 18.30 vo Farskom kostole, celebrovať bude prednášajúci
ThLic. Michal Janiga, kaplán vo farnosti Poprad – Juh, po skončení svätej omše bude nasledovať prednáška a
diskusia.
V nedeľu 21. októbra bude v našej farnosti vo Farskom kostole celodenná poklona pred vystavenou
Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Sviatosť Oltárna bude vystavená po skončení druhej svätej omše až do 18.15,
kedy začne záverečná pobožnosť.
Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša o 18.30. Nácvik
mládežníckeho spevokolu ¾ hod. pred začiatkom svätej omše.
Na budúci rok bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania. Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť prihlášky
a prevziať preukaz birmovanca v piatok po skončení večernej svätej omše, na ktorej sa zúčastnia. Na birmovku
môžu ísť tí, ktorí sú v 8. ročníku ZŠ a vyššie a chcú žiť kresťanským spôsobom života v budúcnosti. Môžu sa

prihlásiť aj dospelí, ktorí neprijali ešte sviatosť birmovania. (Porozmýšľať nad: birmovné meno – svätec, ktorý
bude patrónom birmovanca (www.zivotopisysvatych.sk); birmovným rodičom môže byť len ten, kto prijal
sviatosť birmovania, žije kresťanským životom ako slobodný alebo vo sviatostnom manželstve – nie vo voľnom
alebo civilnom zväzku). Vyplnené prihlášky, podpísané rodičmi birmovanca, birmovným rodičom, birmovancom a
potvrdené farským úradom v mieste krstu birmovanca a birmovného rodiča, je potrebné odovzdať na Farskom
úrade do 9. novembra. (Ak bol niekto pokrstený v inej farnosti alebo jeho birmovný rodič, ktorého si zvolil, dá si
prihlášku potvrdiť na farskom úrade, kde bol krst birmovanca alebo birmovného rodiča).
Manželské večery – vybudovanie zdravého manželstva a rodiny, od 20. októbra, bližšie informácie na nástenke.
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.
Vyšlo jesenné číslo časopisu Svetové misie k tohoročnej Misijnej nedeli (téma Mladí sú nádej misií). 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.
Na základe Zákona o ochrane osobných údajov vydávame potvrdenia, krstné listy, sobášne listy a ostatné
dokumenty pre deti len ich rodičom, plnoletým osobne; iným osobám iba na základe písomného splnomocnenia.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola:
bohuznáma rodina 50,-€; bohuznáma rodina z krstu 70,-€; bohuznáma 45,-€; bohuznámy 50,-€; bohuznámi 50,-€;
novomanželia Ľubomíra a Jozef Majchrákovci 50,-€
– úprimná vďaka
Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy Farského kostola, v Podsadku pre opravy
Filiálneho kostola. Vyzbieralo sa pre Farský kostol 3 823,68 € a pre Filiálny kostol 419,77 €. Zbierky s
milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 258 729,73 €; Filiálny kostol 18 501,51 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne
poďakovanie.
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 koná dnes. Prispieť môžeme 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 veľkú vďaku. Viac informácii o zbierke: www.bojprotihladu.sk
Budúca nedeľa je misijná, po skončení svätých omší bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude
obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za milodare vyslovujeme vrúcne poďakovanie.
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: MARCEL PAVELČÍK, bývajúci v Novej Ľubovni a IVANA HRIŇOVÁ, bývajúca
v Starej Ľubovni (3.x); Dominik Bukovský, bývajúci v Starej Ľubovni a Petra Olšavská, bývajúca v Novej
Ľubovni (3.x); Karol Turek, bývajúci v Starej Ľubovni a Jana Podmulinová, bývajúca v Považskej Bystrici (3.x);
Martin Maček, bývajúci v Starej Ľubovni a Radoslava Klokočková, bývajúca v Spišskej Novej Vsi (2.x); Lukáš
Mačák, bývajúci v Kežmarku a Simona Garneková, bývajúca v Spišskej Belej (1.-2.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.

