FARSKÉ OZNAMY (21. – 27. október 2019)
XXIX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C – MISIJNÁ - 20. október 2019
LITURGICKÝ KALENDÁR
UT 22.10.
PI 25.10.
SO 26.10.
NE 27.10.

Sv. Jána Pavol II., pápež (ľubovoľná spomienka)
Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina (sviatok)
Výročie konsekrácie chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy (vo Farskom kostole slávnosť)
XXX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
Od pondelka budú pokračovať vo Farskom kostole reštaurátorské práce (časový odhad prác tri týždne),
sväté omše vo Farskom kostole od pondelka do soboty ráno vrátane nebudú. Úmysly svätých omší z Farského kostola
budú slúžené pri svätých omšiach v Kostole sv. Petra a Pavla, ako je uvedené v oznamoch. Prosíme ochotných
farníkov, aby v sobotu o 7.15 prišli pomôcť s upratovaním Farského kostola. Ďakujeme tým, ktorí v tomto týždni
prišli upratovať Kostol sv. Petra a Pavla po maľovaní.
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Michal Fecenko – Lenka Mikolajčíková
A
+ Ladislav, Emília, Edita a Janka
J
+ Miroslav
D
+ Ján a Júlia
P
+ Maroš Kormoš (5. výr.)
P
SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
Za zdravie a BP pre Miroslava s rod.
J
+ Štefan
A
Za zdravie a BP pre Irenu a Vilmu
P
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Za zdr. a BP pre rod. Karola Hudáka
Za zdr. a BP pre rod. Ščurkovú
Na úmysel celebranta
Za zdravie a BP pre Serafína
+ Pavel Rajniak
+ Helena a Peter Durankovci
Za zdr. a BP pre Mikuláša (85 r. ) s rod.
Za obrátenie Tomáša, Filipa a Kataríny
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+ Vincent Novák
Za zdravie a BP pre čl. ruže č. 1
+ Margita, Jakub a Mária
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Za zdr. a BP pre manž. Konevalovcov (30 r.)
Za zdr. a BP pre Petra a Máriu Barnovských

PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
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Za zdr. a BP pre rod. Simoníkovú
Za zdravie a BP pre rodinu
+ Juraj a Anna
+ Michal a Mária

Za zdravie a BP pre Annu s rod.
Poďakovanie za 30 r. manž.
+ František Sýkora
Na úmysel celebranta
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CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM

+ Margita Hrešková
Na úmysel celebranta
+ Štefan, Helena, Andrej a Zuzana (r.-k.)
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FARSKÉ OZNAMY
V pondelok 21. októbra bude v našej farnosti v Kostole sv. Petra a Pavla celodenná poklona pred vystavenou
Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Sviatosť Oltárna bude vystavená po skončení druhej svätej omše až do 16.45,
kedy začne záverečná pobožnosť. Prosíme, aby ste sa v sakristii Kostola sv. Petra a Pavla zapísali na službu
bdenia (po ½ hodine) pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou, aby vždy niekto z nás bol v Kostole.
Biblické stretnutie v pondelok nebude.
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.
Vo štvrtok 24. októbra sa uskutoční v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda „26. misijný jarmok“. Jarmok sa
začne svätou omšou o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla. Svätú omšu bude celebrovať don Karol Maník, predstavený
saleziánov na Ukrajine, pôsobiaci vo Ľvove. Po skončení svätej omše bude prezentácia o Ukrajine a pôsobení
saleziánov na Ukrajine a v „rodinnom dome POKROVA“. Samotný jarmok začne o 10.00 v priestoroch školy, o 11.00
budú prezentácie študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v aule školy. Výťažok misijného jarmoku bude
použitý na misie. V utorok svätá omša v Cirkevnej škole nebude.

Ikona Kráľovnej františkánskej rodiny, Miestne bratstvo OFS Stará Ľubovňa, program:
23. október (streda): Kostol sv. Petra a Pavla - slávnostné privítanie ikony, svätá omša o 17.00, adorácia
24. október (štvrtok): Lomnička - Kongregácia Školských sestier sv. Františka v Lomničke, svätá omša
25. október (piatok): Kostol sv. Petra a Pavla – svätá omša o 6.00
26. október (sobota): Nemocničná kaplnka - Stretnutie bratstva Stará Ľubovňa a Spišská Belá, začiatok o 8.15
františkánsky ruženec, 9.00 svätá omša, adorácia, prestávka, tichá adorácia, Korunka Božieho milosrdenstva,
ukončenie a rozlúčka s Ikonou o 20.00
27. október (nedeľa): Odovzdanie Ikony do bratstva v Bardejove.
Svätá omša za účasti mládeže: piatok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00.
Svätá omša za účasti rodín: nedeľa 27. október v Kostole sv. Petra a Pavla o 10.30.
Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod
názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých
pomáhajú najmä ženám, ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp.
zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj
nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15 000 potratov. Umelých potratov bolo
vykonaných 7 350 a takmer 8 000 žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Malá sviečka stojí 1,-€, veľká v skle
4,-€. Fórum života nám ďakuje za podporu.
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 9,-€).
Odberatelia časopisu Posol môžu uhradiť predplatné na rok 2020 (8,50 €) v sakristiách kostolov u pánov
kostolníkov.
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: novomanželia Viera a Tomáš Haľamovci 50,-€; bohuznámy
50,-€; bohuznáma 25,-€; bohuznáma 28,-€; z pohrebu Gabriely Vaňovej 50,-€; bohuznámy 631,20 €; bohuznámi
novomanželia 130,-€; bohuznáma rodina 200,-€; bohuznáma rodina z požehnania domu 10,-€; bohuznáma rodina z
krstu 20,-€; Martina a Daniel Sponerovci 50,-€; novomanželia Monika a Martin Mršťákovci 100,-€; novomanželia
Erika a Jiří Motyčkovci 50,-€
- úprimná vďaka
Dnes po skončení svätých omší je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná
farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.
Po konzultácii s Okresným dopravným inšpektorátom Vás prosíme a žiadame, aby ste dodržiavali dopravné
predpisy pri parkovaní svojich vozidiel počas svätých omší, samozrejme, že aj mimo slávenia svätých omší
a neparkovali vozidlá mimo parkovacích plôch, najmä pri Kostole sv. Petra a Pavla. Na parkovanie vozidiel
doporučujeme využívať parkoviská a parkovacie plochy priľahlých ulíc. Tiež opakovane žiadame, aby ste miesta,
ktoré sú na parkovisku pri Kostole sv. Petra a Pavla rezervované pre Farský úrad, nechávali voľné a takisto
neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a dúfame,
že to budete rešpektovať, ináč sa to bude riešiť pokutovaním za nedodržiavanie dopravných predpisov.
Zmena času: Zo soboty (26.X.) na nedeľu (27.X.) sa končí letný čas a hodiny si posunieme o hodinu späť.
(Napríklad, ak pôjdeme spať v sobotu o 22.00, tak si hodinky posunieme na 21.00, teda budeme spať o hodinu
dlhšie.) Sväté omše v nedeľu už budú v tomto čase.
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: MICHAL FECENKO, bývajúci vo Forbasoch a LENKA MIKOLAJČÍKOVÁ,
bývajúca v Novoti (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.

