
FARSKÉ OZNAMY (11. - 17. november 2019) 
XXXII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C – 10. november 2019 

  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO 11.11. Sv. Martin z Tours, biskup (sviatok, v katedrále slávnosť) 
UT 12.11. Sv. Jozafát, biskup a mučeník (spomienka)  
NE 17.11. XXXIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - C (3. svetový deň chudobných) 
  Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka (spomienka, v nemocničnej kaplnke slávnosť) 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 
 V nasledujúcom týždni budú pokračovať vo Farskom kostole reštaurátorské práce, ranné sväté omše vo 
Farskom kostole budú ako zvyčajne, večerné nebudú, úmysly večerných 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 pri upratovaní Farského kostola.  
 

 

FARSKÉ OZNAMY 
 

  
 Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše. 
  
 Biblické stretnutie: pondelok 18.30 v budove Farského úradu. 
 
 Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla. 
 
 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. 
 Pri príležitosti sviatku sv. Martina, ktorý je patrónom našej spišskej diecézy, sa vo štvrtok 14. 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. Taktiež prosíme rodičov, aby napiekli 
vanilkové rožky ako obetný dar.  
 Pozývame rodičov detí a aj rodičov prvoprijímajúcich detí na katechézu, ktorá bude hneď po skončení omše. 
 
 Svätá omša za účasti mládeže: piatok v Kostole sv. Petra a Pavla. 
 
 Srdečne pozývame na celodiecéznu púť pri príležitosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa 
Jána Vojtaššáka v sobotu 16. novembra v Spišskej Kapitule. Program púte začne modlitbou posvätného ruženca 
o 10.00 v Katedrále sv. Martina. Slávnostným celebrantom a kazateľom pri ďakovnej svätej omši o 10.30 bude 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 6.00 + Štefan Solotruk P PO 17.00 
Za zdr. a BP pre Lukáša, Tomáša a Tadeáša 

+ Mikuláš a Mária Kasperkevičovci 
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UT 6.00 Za zdravie a BP pre Jána (70 r.) P UT 17.00 Za zdravie a BP pre Petra A 

ST 6.00 + Ján (13. výr.) P ST 17.00 Za zdr. a BP pre  Marion Neven du Mont D 

ŠT 6.00 Za zdravie a BP pre rod. Ščurkovú P ŠT 17.00 
Za zdr. a BP pre prvoprijímajúce deti 
+ Ján, Anna a Milan 
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PI 6.00 + Eva a Michal Mištovci P PI 17.00 
+ Peter (1. výr.) 
Poďak. za 40 r. manželského života 

J 
D 

SO 

6.30 
14.00 
15.00 
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Za BP a zdr. pre rod. Simoníkovú a Kosturkovú 

Za maturantov (45 rokov) 
Sobáš so svätou omšou: 
Štefan Konkoľ – Nicol Jamrichová 
Za BP pre novomanželov Alenu a Damiána 
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+ Jakub Tokarčík a Mária Hutníková 
+ Mária Krausová (30. deň) 
+ Paulína, Michal, Juraj a Mária 
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+ Gabriela (30. deň) 
Za zdravie a BP pre rod. Repkovú 
+ Eugenuš 
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DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa 
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+ Martin a Martin 
+ Anna Hudáková 
Za zdravie a BP pre rod. Hudákovú 
+ Andrej Paraňa (rím.-kat.) 
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+ Rozália a František 
+ František Hutník 
+ Agnesa, Ján a Peter 
Na úmysel celebranta 

J 
J 
J
J 

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

UT 
NE 

16.00 
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+ Agáta 
(gr.-kat.) 
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UT 7.00 Na úmysel celebranta (rím.-kat.) D 



emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Pre všetkých, ktorým povinnosti a zdravotné problémy nedovolia 
zúčastniť sa diecéznej púte, Rádio Lumen prinesie priamy prenos z celej liturgickej slávnosti. Po skončení svätej 
omše sa uskutoční premiéra nového filmu Vojtaššák – giorni dei barbari (Vojtaššák - Barbarské dni) talianskych 
režisérov Alberta di Giglia a Luigiho Boneschiho, ktorý bol prezentovaný koncom augusta počas Medzinárodného 
filmového festivalu v Benátkach.   
 
 Predmanželská náuka Manželská etika v sobotu 16. novembra nebude. Ak by ju niekto zo snúbencov 
potreboval absolvovať, nech kontaktuje MUDr. Františka Orlovského (0903 496 859). 
 
 Svätá omša za účasti rodín: nedeľa 17. november v Kostole sv. Petra a Pavla o 10.30. 
  
 Poďakovanie n.o. Fórum života za podporu projektu „Sviečka za nenarodené deti 2019.“ Naša farnosť 
podporila projekt sumou 278,-€. 
  
 Aj tohto roku Vincentínska rodina organizuje 13. ročník celoslovenskej verejnej zbierky s názvom „Boj proti 
hladu“, ktorá je určená na pomoc chudobným na Haiti a v iných krajinách, kde je to potrebné. U nás, pod záštitou 
Združenia mariánskej mládeže, sa táto zbierka uskutoční na budúcu nedeľu 17. novembra. Prispieť môžete aj vy, 
a to zakúpením si medovníkového srdiečka za dobrovoľný príspevok po skončení každej svätej omše vo Farskom 
kostole, v Kostole sv. Petra a Pavla a vo Filiálnom kostole v Podsadku. Za vašu pomoc vyslovujeme vopred veľkú 
vďaku. Viac  informácii o zbierke nájdeme na internetovej stránke www.bojprotihladu.sk. 
 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z pohrebu Jána Malasta 50,-€, z pohrebu Michala Repku 
500,-€; bohuznáma rodina z krstu 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 4 332,79 € a pre Filiálny kostol 404,53 €. Zbierky s 
milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 293 837,17 €; Filiálny kostol 23 097,10 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne 
poďakovanie. V decembri a v januári zbierky nebudú, najbližšia bude vo februári 2020. 
 
  

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: ŠTEFAN KONKOĽ, bývajúci v Bratislave a NICOLE JAMRICHOVÁ, bývajúca 
v Bratislave (2.-3.x); MICHAL VALKO, bývajúci v Modre a ADRIÁNA DROBŇÁKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni 
(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. 

 

http://www.bojprotihladu.sk/

