
FARSKÉ OZNAMY (16. – 22. september 2019) 
SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA – 15. september 2019 

 Pripomíname, že dnes sväté omše nie sú vo Farskom kostole, ale: v Kostole sv. Petra a Pavla o 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 

a 18.30; na vrchu Osly o 11.00; v Podsadku o 9.00 a 11.00; v nemocničnej kaplnke o 16.00. 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PO 16.9. Sv. Kornélius a, pápež a Cyprián, biskup, mučeníci (spomienka) 

PI 20.9. Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz a Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci (spomienka) 

SO 21.9. Sv. Matúš, apoštol a evanjelista (sviatok) 

NE 22.9.  XXV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - C 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

   

FARSKÉ OZNAMY 
 

 Dnes na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie vás pozývame na púť rodín na vrch Osly. Na vrchu Osly sa budeme modliť 
a  prosiť o požehnanie pre naše rodiny pri svätej omši o 11.00. Hlavným celebrantom a kazateľom bude náš rodák dp. Filip 
Orlovský. Na vrch Osly sa môžete dostať: na bicykli, peši, autobusom o 10.00 z Námestia sv. Mikuláša. Po skončení svätej omše 
vás pozývame na guľáš (zobrať si misku a lyžicu), prinesme si so sebou aj malé občerstvenie, s ktorým sa môžeme aj podeliť. 
Potom deti aj dospelí sa môžu zapojiť do rôznych hier a športových aktivít. 
 

 Od pondelka budú pokračovať vo Farskom kostole práce spojené s chemickou injektážou obvodového muriva. Preto 
sväté omše od pondelka do soboty rána vrátane budú v Kostole sv. Petra a Pavla, tak ako sú uvedené v rozpise. Úmysly 
svätých omší z Farského kostola budú slúžené pri svätých omšiach v Kostole sv. Petra a Pavla, ako je v oznamoch. 
Reštaurátorské práce budú pokračovať 7. októbra, pretože teraz bola vykonaná fáza tmelenia a je potrebný čas, aby 
tmelenie dobre preschlo.  
 Prosíme ochotných farníkov, aby v sobotu od 7.30 prišli pomôcť s upratovaním Farského kostola po prácach. Ďakujeme 
všetkým, ktorí boli upratovať počas zastupovania pani upratovačky a počas prác vo Farskom kostole a prosíme aj naďalej o túto 
službu.  
 Počas rekonštrukčných prác je systém čítania lektorov zachovaný nasledovne: pri ranných svätých omšiach čítajú lektori 
z Farského kostola sv. Mikuláša a pri večerných lektori z Kostola sv. Petra a Pavla. 
 

 Farnosť Hniezdne pozýva na ORGANOVÝ KONCERT dnes 15. septembra o 17.00. V predvečer začiatku jubilejného roka 
farnosti (16.9.2019-16.9.2020) sa v Kostole sv. Bartolomeja v Hniezdnom uskutoční organový koncert, kde sa organ po generálnej 
oprave predstaví v svojej plnej kráse. Vstupné dobrovoľné, bude použité na úhradu generálnej opravy organu.  

 

Biblické stretnutie: pondelok o 18.30 v budove Farského úradu. 
 

V utorok 17. septembra sa v Spišskej Kapitule uskutoční celodiecézna rekolekcia kňazov. Rekolekcia začne o 10.00 
svätou omšou v Katedrále sv. Martina (v kancelárii nestránkový deň). 
 

Stretnutie lektorov: utorok o 18.30 v budove Farského úradu. 
 

 Adorácia: piatok v Kostole sv. Petra a Pavla. 
 

 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. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO -------- ----------------------------------------------------- - PO 
6.00 
17.00 
 

Poďakovanie rod. Kmečovej a Ščigulinskej 
Za zdravie a BP pre Boženu Lejovú 
+ Ján, Anna a Ján 
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UT -------- ----------------------------------------------------- - UT 
6.00 
17.00 

Zosnulí z rod. Choborovej a Kmečovej 
Za zdravie a BP pre rod. Urbanskú 

P
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ST -------- ----------------------------------------------------- - ST 
6.00 
17.00 

+ Jolana a Ladislav 
+ Jaroslav Lechman 
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ŠT -------- ----------------------------------------------------- - ŠT 
6.00 
17.00 
18.30 

+ Katarína 
Za prvoprijímajúce deti a katechétov 
+ Vladimír Petrík a Jozef Hains 

J
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PI -------- ----------------------------------------------------- - PI 
6.00 
17.00 
 

+ Mária, Michal, Júlia a František 
Poďak. Emílie a Štefana za 55 r. manž. 
Za BP a zdravie pre Annu (60 r.) 
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SO 

15.00 
 
16.00 
 
18.30 

Sobáš so svätou omšou:  
Jozef Pribiš – Lenka Šmídová 
Sobáš so svätou omšou:  
Tibor Bednarčík – Kristína Palatášová 
Za zdravie a BP pre Paulínu Sokolákovú 

 
D 
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SO 6.30 
Za zdravie a BP pre Samuela, Faustínu 
a Jozefa Fedákovcov 

 
P 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

+ Michal a Terézia Madanskí 
Za farníkov 
+ Karol, Vladimír a Emil 

P
P 
D 

NE 
6.30 
8.30 
10.30 

Na úmysel celebranta 
+ Juraj Ňaňko 
Za zdravie a BP pre Michala 

A
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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 

+ Mária, Štefan, Anna, Mikuláš, Vasiľ, Marta a Michal 

+ Vilma a Július Demekovci 
Za zdravie a BP pre Janku, Tomáša a Ľudku 
+ Koloman (rím.-kat.) 
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Ľ
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UT 
ST 
NE 
 

18.00 
18.00 
9.00 
11.00 

Za zdr. a BP pre rodičov, deti, zaťov, nevesty a vnúčatá 

Za BP a zdravie pánov kaplánov 
Na úmysel celebranta 
Za BP a zdravie pre kňaza Pavla 

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

UT 
NE 

16.00 
16.00 

+ Helena, Imrich, Barbora, Ján a Monika 
(gr.-kat.)  

Ľ
- 

UT 7.00 Na úmysel celebranta (rím.-kat.) D 



 Diecézna škola viery: vo štvrtok 19. septembra o 18.30 svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla a po skončení svätej omše 
bude nasledovať prednáška a diskusia.  
 

 Svätá omša za účasti mládeže: piatok v Kostole sv. Petra a Pavla 17.00. Po skončení svätej omše bude krátke stretnutie 
rodičov birmovancov. Stretnutie birmovancov skupiny kaplána Dominika a p. Murdzovej bude v sobotu 21. septembra o 9.30 
v budove Farského úradu. Nácvik birmovancov pred slávnosťou birmovania a ďalšie záležitosti budú hlásené priebežne.  
 

 V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je 
poďakovanie za úrodu. 
 

 Pokyny k Národnému pochodu za život: Uskutoční sa 22. septembra v Bratislave; miestom zhromaždenia Národného 
pochodu bude Námestie slobody; nedeľné dopoludňajšie sväté omše podľa diecéz budú nahradené spoločnou svätou omšou v 
Inchebe o 10.00 za účasti všetkých biskupov; hlavný program na Námestí slobody začne o 13.30; pochod odštartuje o 14.30; 
záujemcovia sa môžu zapísať najneskôr dnes v sakristiách kostolov. Bližšie informácie oznámime počas týždňa, podľa počtu 
prihlásených. 
 

 Naši kňazi rodáci Marián Kundla a Filip Orlovský nastupujú na ďalšie štúdiá (Marián do Benátok a Filip do Ríma). Ak budú 
mať nejaké voľno, tak budú aj pomáhať v našej farnosti.  
 Došlo aj k zmenám v komunite rehoľných sestier (rehoľná spoločnosť Congregatio Jesu - CJ), predstavenou je naďalej sr. 
Beáta a v komunite je nová rehoľná sestra sr. Vita, sr. Anna Mária je teraz predstavenou v komunite sestier v Košiciach 
(ďakujeme jej za službu vo farnosti a vyprosujeme Božiu pomoc). 
 Sprevádzajme ich všetkých svojimi modlitbami, obetami a pomocou v napĺňaní ich poslania. 
 

 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma 60,-€; bohuznáma 45,-€; bohuznáma 50,-€; bohuznámy 50,-€; 
bohuznáma rodina 20,-€; bohuznámy 1 969,-€; bohuznámi farníci 2 400,-€                                                          - úprimná vďaka 
 

 Tohoto roku 21. novembra si pripomenieme 20. výročie posviacky Kostola sv. Petra a Pavla. Keďže kostol vo vnútri  
potrebuje  už vymaľovanie, poprosili by sme tých, ktorí v tejto oblasti pracujú a mali by záujem o túto prácu, aby prišli na 
Farský úrad za dekanom a dohodnú sa na cenových podmienkach a potrbných záležitostiach. (Čas realizácie koniec septembra, 
október.) 
 

 Chceme reagovať na pripomienky niektorých farníkov, že len zbierame financie na opravu Farského kostola, ale zatiaľ sa nič 
nerobí. Od 19. augusta prebieha s prestávkami nízkotlaková chemická injektáž muriva (zaplatená záloha vo výške 18 000,-€) a 
nie je možné, aby sa hneď robila fasáda, taktiež začali práce na reštaurovaní stredovekej nástennej maľby, do výroby sa dali 
okná (uhradená záloha 19 000,-€), získavajú sa potrebné povolenia na realizáciu elektrickej a plynovej prípojky. Nemôže robiť 
všetko naraz, pretože niektoré práce na seba naväzujú a kompikované a zdĺhavé je aj papierové vybavovanie z úradov a 
organizácií. Peniaze sa nepoužívajú na žiadne iné účely a sú uložené v banke. K dnešnému dňu, po zaplatení uvedených záloh, je 
k dispozícii 281 196,77 €. 
 Dekan: Zo srdca ďakujem za všetky Vaše modlitby, obete, dary a pomoc aj za finančný príspevok na púť do Svätej zeme, 
keďže už dlhší čas mám financie na púť do Svätej zeme od mojich príbuzných, tak financie, ktoré som dostal od Vás, som 
posunul ako milodar na opravu nášho Farského kostola. Veľmi pekne ďakujem za pochopenie.  

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 PRIBIŠ, bývajúci v Jakubanoch a LENKA ŠMÍDOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni 
(3.x); TIBOR BEDNARČÍK, bývajúci v Starej Ľubovni a KRISTÍNA PALATÁŠOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); Pavol 
Katucký, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadek a Mária Šatalová, bývajúca v Ihľanoch (3.x); Štefan Michňa, bývajúci v Starej 
Ľubovni a Monika Gállová, bývajúca v Sabinove-Orkucanoch (3.x); PETER TURLÍK, syn Pavla a Heleny rod. Adamovej, 
bývajúci v Novej Ľubovni a INA LABANIČOVÁ, dcéra Juraja a Marianny rod. Roháčovej, bývajúca v Klenovej (1.x); Slavomír 
Siheľský, bývajúci v Starej Ľubovni a Alena Bošeľová, bývajúca v Heľpe (1.x); Rastislav Kaleta, bývajúci v Starej Ľubovni 
a Jana Sekelská, bývajúca v Plavnici (1.x); Juraj Zima, bývajúci v Starej Ľubovni a Daniela Šedlárová, bývajúca v Starej 
Ľubovni (1.-3.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 k DŠV II. 
 Milí bratia a sestry! 
 Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia druhého ročníka našej Diecéznej školy 
viery. Chceme ďalej pokračovať v projekte, ktorý sme s Božou pomocou začali pred rokom. Doteraz sme spoznávali náuku 
Katolíckej cirkvi o sviatostiach a s radosťou môžem konštatovať, že sa ukázali veľmi dobré výsledky. Túto tému absolvovali 
mnohí z vás a záverečný certifikát si prevzalo takmer tisíc účastníkov. Ďakujem vám všetkým, tak účastníkom, ako aj 
prednášajúcim a najmä všetkým tým, ktorí sa pričinili o zabezpečenie vhodných podmienok, teda pánom dekanom, ich 
kaplánom, ako aj ďalším kňazom a dobrovoľníkom za všetku ich námahu. 
 V tomto školskom roku chceme formáciu dospelých zamerať na prikázania. Téme sme dali spoločný názov Život s 
Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité 
otázky. K týmto témam sa nám treba neustále vracať a pýtať sa na vnútorný dôvod toho, prečo máme a chceme konať tak, a 
nie inak, aby nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit zmysluplnosti a jasnej, zdôvodnenej orientácie života 
ako takého. Teda pôjde o správne rozlišovanie.  
 Tretí štvrtok v septembri, t. j. 19. septembra 2019 sa uskutočnia prvé prednášky na určených miestach po sv. omšiach. 
Prednášky budú trvať 40 minút a potom bude 20 minút vyhradených pre diskusiu. Naplánovali sme sedem stretnutí, ktoré sa 
uskutočnia na tých istých miestach ako doteraz. Pripravili sme plagát, ktorý bude po celý rok na vašej farskej nástenke, 
zjednodušili sme evidenciu účastníkov a do tejto školy viery chceme intenzívnejšie zapojiť aj našich kňazov. Termíny a miesta 
prednášok, ako aj začiatky bohoslužieb sú uvedené na účastníckej kartičke, ktorú dostanete na prvom stretnutí a taktiež 
na plagátoch, ktoré budú na farských nástenkách v celej diecéze. 
 Pozývam vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie dospelých. Verím, že aj druhý ročník Diecéznej školy 
viery nám prinesie bohaté duchovné ovocie. 
 Všetkých vás uisťujem o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám. 
                                      + Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup 
(Prosím prečítať veriacim v nedeľu 15. septembra 2019 v rámci oznamov po všetkých svätých omšiach). 


