
FARSKÉ OZNAMY (30. september - 6. október 2019)  
XXVI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C – 29. september 2019 

 

 Dnes o 10.30 je svätá omša v Skanzene pri príležitosti sviatku sv. Huberta. Pozývame vás na túto svätú 
omšu, pri ktorej poďakujeme Pánu Bohu aj za tohtoročnú úrodu. Slávnostným kazateľom bude o. Ondrej Pacák 
CSsR, administrátor gréckokatolíckej farnosti Matky ustavičnej pomoci. Svätá omša vo Farskom kostole o 10.30 
nebude. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO 30.9. Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi (spomienka) 

UT 1.10. Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panna a učiteľka Cirkvi (spomienka) 

ST 2.10. Sv. anjeli strážci (spomienka) 

ŠT 3.10.  Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania 

PI 4.10.  Sv. František Assiský (spomienka); Prvý piatok 

SO 5.10. Sv. Faustína Kowalska, panna (ľub. spom.) 

  Prvá sobota - Fatimská pobožnosť začne o 6.30 vo Farskom kostole 

NE 6.10.  XXVII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 
Zmena začiatku slávenia svätých omší na budúcu nedeľu: Farský kostol (bez zmeny) 7.30, 10.30 a 18.30; Kostol 
sv. Petra a Pavla 6.30, 8.00 a 9.30; Domov pre seniorov o 9.00; Podsadek o 9.00 a v sobotu o 18.00. 

 

FARSKÉ OZNAMY 
 

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom: 
Farský kostol sv. Mikuláša: pondelok až piatok ½ hod. pred rannou svätou omšou 

  pondelok, utorok a štvrtok od 18.00 
  piatok od 16.00 

Kostol sv. Petra a Pavla:  pondelok od 16.30, streda a štvrtok od 15.00 
Podsadek:    utorok 16.30 – 18.00 
Návšteva chorých:   piatok od 8.00 (v kancelárii nestránkový deň) 
Domov pre seniorov:  pondelok od 8.00 
 
 Na budúcu nedeľu 6. októbra pri svätej omši o 10.30 vo Farskom kostole bude vysluhovanie sviatosti 
birmovania. Svätú omšu bude sláviť a sviatosť birmovania našim mladým farníkom udelí Mons. Andrej Imrich, 
emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy. Ostatných farníkov prosíme, aby neobsadzovali lavice rezervované pre 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ Štefánia Burianová 
+ František 

D 
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PO 17.00 + František, Anna, Magdaléna a Andrej P 

UT 
6.00 
13.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre Milana 
+ Mária Harčariková – pohrebné obrady NC 

Za BP pre novomanž. Veroniku a Jána 

D 
D 
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UT -------- ----------------------------------------------- - 

ST 6.00 + Jozef, Jozef a Jozef D ST 17.00 Zosnulí z rod. Valigurskej P 

ŠT 
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18.30 

Za zdr. a BP pre kňazov a duch. povol. 
+ Mária a František 
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ŠT 17.00 + Mária Šoltýsová A 
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18.30 

Zosnulí z rod. Sýkorovej 
Za zdr. a BP pre živ. členov ruž. bratstva 
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PI 17.00 Za zdr. a BP pre živ. členov ruž. bratstva J 
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15.00 

 
------- 

Za zdravie a BP pre Jozefa 
Sobáš so sätou omšou:  
Peter Turlík – Ina Labaničová 
Večer: svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla. 
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SO 18.30 + František A 

NE 
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Zosnulí z rod. Hriňákovej 
Na úmysel celebranta 
Za BP a potr. milosti pre deti, vnúčatá a Máriu 
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+ Brigita Rigová 
+ Štefan, Ján a Pavol 
Za zdr. a BP pre Janku Lukáčovú (75 r.) 
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DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa 
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NE 
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14.30 
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9.00 

 

Za zdravie a BP Drahomíry Dlugošovej 
+ Mária a Viktor Dubjelovci 
+ Pavol Majerníček 
Za zdr. a BP pre Máriu, Máriu a Adrianku (r.-k.) 
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18.30
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+ František 
Za zdr. a BP pre rod. Jolany Špesovej 
 

Za zdr. a BP pre Františka a syna Františka s rod. 

Za farníkov 
Za zdravie a BP pre Františka (75 r.) 
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM 

UT
NE 

16.00 
16.00 

+ Gerhard Schlachta 
(gr.-kat.) 

A 
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UT 7.00 Na úmysel celebranta (rím.–kat.) D 



birmovancov a birmovných rodičov (všetky sú určené pre nich). Birmovancov prosíme, aby si na túto slávnosť zvolili 
dôstojné, slušné a primerané oblečenie aj úpravu zovňajška, a zobrali si so sebou modlitebné knižky na spievanie.   
Príprava na sviatosť birmovania: 

- Počas týždňa pri svätých omšiach modlitby k Duchu Svätému za birmovancov. Účasť odporúčame.  
- Svätá omša v piatok večer vo Farskom kostole a po jej skončení nácvik birmovancov. Účasť všetkých  

birmovancov je povinná.  
- Záverečný nácvik slávnosti v sobotu o 9.00. Účasť všetkých birmovancov je povinná.  
- Sviatosť zmierenia pred vysluhovaním sviatosti birmovania pre birmovancov, birmovných rodičov a ich 

príbuzných: Prosíme využiť možnosť počas týždňa podľa zozpisu, v sobotu vo Farskom kostole od 9.45 
do 10.30, len pre tých, ktorí nemôžu v ostatné dni. Birmovanci pri sv. spovedi odovzdajú Preukaz 
birmovanca.  

- Upratovanie Farského kostola a kostolného dvora v sobotu popoludní o 16.00 birmovanci a rodičia 
birmovancov. Prosíme, aby sa na slávnosť neprestierali žiadne iné koberce, pretože od pondelka 7. 
októbra budú pokračovať reštaurátorské práce.  

- Po skončení vysluhovania sviatosti birmovania stretnutie otca biskupa s birmovancami.  
- Birmovanci nech si do piatku pripravia otázky pre otca biskupa na diskusiu po udelení sviatosti 

birmovania a odovzdajú ich v sakristii Farského kostola. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 Výmena kartičiek Ruže č. 1 bude v piatok 4. októbra po skončení svätej omše v Kostole sv. Petra a Pavla. 
 
 Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok vo Farskom kostole o 18.30. Nácvik spevokolu mladých ¾ 
hod. pred začiatkom svätej omše. 
 

Adorácia: prvopiatková. 
 
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.  
 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina z krstu 100,-€; bohuznáma 100,-€; 
bohuznáma 50,-€; z pohrebu Radovana Piláta 100,-€                                                                       - úprimná vďaka 
 
 Dnes je zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu v Spišskej Novej Vsi. Ďakujeme za Vaše 
milodary. 
 
 Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti zbierka pre opravu Farského kostola a na filiálke pre opravu Filiálneho 
kostola. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 282 052,77 €; Filiálny kostol 22 298,69 €. 
 

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: PETER TURLÍK, syn Pavla a Heleny rod. Adamovej, bývajúci v Novej 
Ľubovni a INA LABANIČOVÁ, dcéra Juraja a Marianny rod. Roháčovej, bývajúca v Klenovej (3.x); Slavomír 
Sekelský, bývajúci v Starej Ľubovni a Alena Bošeľová, bývajúca v Heľpe (3.x); Rastislav Kaleta, bývajúci 
v Starej Ľubovni a Jana Sekelská, bývajúca v Plavnici (3.x); JOZEF HETEŠ, bývajúci v Starej Ľubovni 
a DOMINIKA HUDÁKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); Peter Brunčák, bývajúci v Štefanove nad Oravou 
a Dominika Kočišová, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); MARTIN MRŠŤÁK, bývajúci v Starej Ľubovni a MONIKA 
Hudáková, bývajúca v Slanci (1.x); JIŘÍ MOTYČKA, bývajúci v Ostrave a ERIKA VIROSTKOVÁ, bývajúca v Ostrave 
(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. 

 


