FARSKÉ OZNAMY (14. – 20. október 2019)
XXVIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C – 13. október 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
UT 15.10.
ŠT 17.10.
PI 18.10.
NE 20.10.

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 – C - MISIJNÁ NEDEĽA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
PO
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
J
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P
A
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Za zdravie a BP pre Timoteja
Za zdr. a BP pre Margitu Fedákovú (90r.)
+ Paulína, Ján, Jozef a Martin
Zosn. z rod. Drabinskej a Sukeníkovej
Za zdravie a BP pre rodinu Márie
+ Mária Lukáčová (20. výr.)
+ Žofia, Štefan, Ján a ostatní z rod.
Za zdravie a BP pre Evu (70r.)
Večer svätá omša nebude.
+ Michal
+ Mária a Juraj Šoltýsovci
+ Agnesa Kollárová
Sobášny obrad:
Jiří Motyčka – Erika Virostková
J
+ František Petrík
A
A
Za zdravie a BP pre rod. Kmečovú
Za zdr. a BP pre Ľubomíra a Máriu (60r.)
A
Za zdravie a BP pre Antóniu
J
SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
Za zdravie a BP pre vnuka Tobiasa
J
+ Mária Polomčáková
A
+ z rod. Špesovej – Anton, Mária, Ján, František, Jozef, Žofia
A
Za zdr. a BP pre syna Petra Vozňáka (rím.-kat.)
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Za BP pre prvoprijímajúce deti
Za zdr. a BP pre Irenu Vnenkovú (80r.)
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+ Štefan, Júlia, Ján, Margita, Vojtech
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Sobáš so svätou omšou:
Martin Mršťák – Monika Hudáková
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+ Štefan, Júlia, Ján, Mária, Štefan
(gr.-kat.)

+ Milan Kozub
+ Ján Čandík (30. deň)
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
UT
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18.00
18.00
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
UT
NE

Zosn. z rod. Krupkovej a Polomčákovej

+ Viktor a František
Zosnulí z rod. Fedorovej a Sýkorovej
+ Vojtech, Helena a Jozef
Za zdravie a BP pre Richarda
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CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
A
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Na úmysel celebranta (rím.-kat.)

D

FARSKÉ OZNAMY
Reštaurátori nás v piatok kontaktovali, že práce spojené s reštaurovaním fresky vo Farskom kostole budú
pokračovať až od pondelka 21. októbra.
Od pondelka budú pokračovať práce spojené s vymaľovaním interiéru Kostola sv. Petra a Pavla (ešte je
potrebné domaľovať chór, sakristiu, predsiene, kotolňu a WC – prosíme o pripravenie týchto miestností
ochotných farníkov v pondelok o 8.00). Preto sväté omše od pondelka do stredy vrátane budú vo Farskom
kostole, ako sú uvedené v rozpise. Úmysly svätých omší z Kostola sv. Petra a Pavla budú slúžené pri svätých
omšiach vo Farskom kostole, ako je v oznamoch.
Prosíme ochotných farníkov, aby prišli v stredu o 16.00 pomôcť pri upratovaní Kostola sv. Petra a Pavla po
prácach. Prosíme, aby sme sa neopierali o steny a dodržiavali čistotu a poriadok.
Ďakujeme tým, ktorí v sobotu prišli (aj keď v menšom počte) upratovať Kostol sv. Petra a Pavla po maľovaní,
ktroré zatiaľ prebehlo. Škoda, že prišlo menej ochotných, hoci naša farnosť má dosť farníkov.
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu.
Adorácia: 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.
Diecézna škola viery: vo štvrtok 17. októbra o 18.30 v Kostole sv. Petra a Pavla, po skončení svätej omše
bude nasledovať prednáška a diskusia.
V piatok 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.
Svätá omša za účasti mládeže: piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša o 18.30.
Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu prevziať Pútnik svätovojtešský na rok 2020 a podielovú
knihu od 14. do 31. októbra, od pondelka do piatka po večernej svätej omši vo Farskom kostole a v Kostole sv.
Petra a Pavla. Pri preberaní kníh je možné zaplatiť členský príspevok na rok 2020 vo výške 8,-€ (zmena: zvýšenie
poplatku z 5,-€ na 8,-€) a zároveň v uvedenom termíne je možnosť prihlásiť sa za člena Spolku sv. Vojtecha, pričom
vstupný poplatok je 1,-€ a členský príspevok 8,-€ (spolu 6,-€).
Odberatelia časopisu Posol môžu uhradiť predplatné na rok 2020 (8,50 €) v sakristiách kostolov u pánov
kostolníkov.
Vyšlo jesenné číslo časopisu Svetové misie k tohoročnej Misijnej nedeli. 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.
Predmanželská náuka Manželská etika v sobotu 26. októbra a v sobotu 16. novembra nebude. Ak by niekto
zo snúbencov ju potreboval absolvovať, nech kontaktuje MUDr. Františka Orlovského (0903 496 859).
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina z krstu 150,-€; birmovanci z farnosti
Šarišské Dravce 100,-€; bohuuznámy birmovanec 50,-€; bohuznáma 20,-€; bohuznáma rodina z krstu 50,-€; z krstu
Alexandra Júliusa Runčáka 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 3 377,41 € a pre Filiálny kostol 373,88 €. Zbierky s
milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 286 555,18 €; Filiálny kostol 22 672,57 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne
poďakovanie.
Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť
obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
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 osob ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v
ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

Sviatosť manželstva chcú prijať: MARTIN MRŠŤÁK, bývajúci v Starej Ľubovni a MONIKA Hudáková, bývajúca
v Slanci (3.x); JIŘÍ MOTYČKA, bývajúci v Ostrave a ERIKA VIROSTKOVÁ, bývajúca v Ostrave (3.x); MICHAL
FECENKO, bývajúci vo Forbasoch a LENKA MIKOLAJČÍKOVÁ, bývajúca v Novoti (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.

