FARSKÉ OZNAMY (5. - 11. november 2018)
XXXI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 4. november 2018
Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vo Farskom kostole vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna
po skončení druhej svätej omše 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
PI 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok)
SO 10.11. Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi (spomienka)
NE 11.11. XXXII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B

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

Za B požehnanie a pomoc pre Danku
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+ František Nemec (5. výr.)
J
Zosnulí z rod. Barčákovej a Fedákovej
J
Za duše v očistci
P
+ František
P
Za zdr. a BP pre kňazov a duch. povol.
D
+ Dušan a Gabriela
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+ Anna, Siegfried, Hilda a Anton
A
+ František, Lucia a Michal
D
Za zdravie a BP pre Timoteja s rodinou A
Za zdravie a BP pre Martu s rodinou
J
+ Helena, František, Mária a Katarína
A
+ Anna Mašlejová
T
Poďak. Judity a Rudolfa 40 r. manž.
P
SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
Poďakovanie za 40 r. spoločného života Ľ
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
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Za maturantov IV.B Cirk. gymnázia
(pri príležitosti stužkovej slávnosti)
+ Anna, Štefan a Karolína
Za BP a zdravie pre Annu (60 r.)
+ Anna a Juraj
Zosnulí z rod. Sýkorovej a Fedorovej
Za BP pre členky p. Marty Hutníkovej
Poďak. Stanislava (50 r.) s rodinou
+ Milan Porčogoš
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Zosnulí členovia Františkánskeho spol.
+ Ján a Žofia (rím.-kat.)
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FARSKÉ OZNAMY
Úplné odpustky pre duše v očistci:
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa
môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.XI.
+ 3 podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho, ako vo všeobecnosti,
treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému.
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu.
Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša.
Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Nácvik detského spevokolu dnes o 16.00
v budove Farského úradu.
Pri príležitosti sviatku sv. Martina, ktorý je patrónom našej spišskej diecézy, sa vo štvrtok 8. novembra
uskutoční tradičný lampiónový svätomartinský sprievod detí. Sprievod začne o 16.20 pred Farským kostolom
pri fontáne a pôjde smerom ku Kostolu sv. Petra a Pavla, kde sa o 17.00 začne svätá omša za účasti detí.
Srdečne pozývame všetky deti, aby sa zapojili do tohto sprievodu so svojím vlastnoručne vyrobeným lampiónom,
aby sme aj takýmto spôsobom vyzdvihli a poukázali na symbol svetla, ktorý sa viaže k tomuto svätcovi. Prosíme,
aby si deti pripravili lampióny a katechétov a rodičov, aby im to pripomenuli.

V piatok 9. novembra sa v Mníšku nad Popradom uskutoční rekolekcia kňazov Spišskostaroveského
a Staroľubovnianskeho dekanátu. Rekolekcia začne o 9.00 svätou omšou, ktorú bude celebrovať otec biskup
s kňazmi spomínaných dekanátov.
Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša o 18.30. Nácvik
mládežníckeho spevokolu v piatok o 17.45 v budove Farského úradu.
20. výročie Združenia mariánskej mládeže v Starej Ľubovni: poďakovanie na budúcu nedeľu 11. novemnbra vo
Farskom kostole pri svätej omši o 10.30. Hlavným celebrantom a kazateľom bude P. Tomáš Brezáni CM. Bližšie
informácie na stránke farnosti.
25. výročie posviacky Chrámu Matky Ustavičnej pomoci (1993-2018): spojené s duchovnou obnovou farnosti
od 7. do 11. novembra. Plagát je na nástenke.
Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných,
ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a spoznať podstatu Prirodzených metód
plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby, ktorí slúžia
alebo chcú slúžiť vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti. Kurz vedie MUDr.
František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: November 2018, Január a Marec 2019. Miesta
a konania kurzu: Poprad 17.XI. 14.00 - 18.00; Dolný Kubín 24.XI. 14.00 - 18.00. Bližšie informácie s možnosťou
prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk (a tiež na stránke:
www.bit.ly/kurzbillingsovejmetody2018). Prihlásiť sa je možné: Poprad do 13.XI.; Dolný Kubín do 20.XI.
Ak by ešte niekto chcel podporiť projekt Sviečka za nenarodené deti, môže tak urobiť. Príspevok: malé sviece
1,-€; veľké 4,-€; v sakristiách kostolov (vo Farskom kostole sú iba malé sviece) a takto podporiť aktivity zamerané
na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny.
Nové číslo časopisu „Milujte sa“ (cena 1,50 €).
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznámy 5,-€; bohuznáma 100,-€; z krstu Niny 50,-€;
bohuznáme rodiny z krstu: 50,-€; 20,-€ a 50,-€
Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola: bohuznáma 50,-€
– úprimná vďaka
Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola).
Všetkým darcom ďakujeme za milodary.

