
I. PÔSTNA NEDEĽA – A - 1. marec 2020 - FARSKÉ OZNAMY (2. – 8. marec 2020) 
 

 Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vo Farskom kostole vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna 
po skončení druhej svätej omše až do 18.15, kedy začne záverečná pobožnosť. O 15.00 pred vystavenou 
Sviatosťou Oltárnou bude najskôr pobožnosť Korunky Božieho milosrdenstva a potom pobožnosť Krížovej 
cesty (v Podsadku o 14.00).  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

ŠT 5.3. Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania 
PI 6.3.      Prvý piatok  
SO 7.3. Prvá sobota – Fatimská pobožnosť začne vo Farskom kostole o 6.30 

NE 8.3. II. PÔSTNA NEDEĽA – A 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

 

 

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 - 17.45 
  Domov pre seniorov:  utorok od 8.00 
  Návšteva chorých:   piatok od 8.00 (v kancelárii nestránkový deň) 
  
 V Pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľujú používať len na udržanie 
a sprevádzanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto obdobia. Výnimkou sú: nedeľa Laetare, slávnosti 
a sviatky. Celé Pôstne obdobie má kajúci charakter, snažme sa ho zachovať, vyhýbajme sa hlučným zábavám, 
venujme viac času obnove svojho vzťahu k Bohu a blížnym prostredníctvom účasti na svätých omšiach, 
pobožnostiach, duchovnej obnove a konaním skutkov pokánia. 
  
 Biblické stretnutie: v pondelok po večernej sv. omši v budove Farského úradu. 
 
 V utorok 3. marca bude v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej vo Farskom 
kostole. Sviatosť Oltárna bude vyložená po skončení rannej svätej omše až do 18.15, kedy začne záverečná 
pobožnosť. 
 
 V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah kántrových dní je: príprava na 
pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Formulár svätej omše v stredu: Za odpustenie 
hriechov. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ Anna a Michal Aftanasovci 
+ Mária a Elena 

J
A 

PO 17.00 + Marta, Margita a ost. zosnulí z rod. P 

UT 
6.00 
18.30 

+ Vladislav (1. výr.) 
+ Kristína a František Ščurkovci 

J
A 

UT -------- ----------------------------------------------- - 

ST 6.00 + Mário a Michaela A ST 17.00 + Michal Repka P 

ŠT 
6.00 
18.30 

Za BP a zdravie pre deti a vnúčatá 
Za zdr. a BP pre kňazov a duch. povol. 

J 
A 

ŠT 17.00 + Jozefína, Ján a František P 

PI 
6.00 
18.30 

Za B pož. pre modl. sa Deviatnik pred Vianocami 

Za duše v očistci 
J
A 

PI 17.00 + Katarína Repková a Ján Jankela Ľ 

SO 
6.30 
9.30 
18.30 

Za zdravie a BP pre katechétov 
Na úmysel celebranta 
+ Ida a Karol Borušovičovci 

J 
S 
A 

SO -------- ----------------------------------------------- - 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

+ Elena, Michal a Ján 
Za zdr. a BP pre Martina (40 r.) s rod. 
Za BP a zdravie pre Máriu s rod. 

J
J
A 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

+ Viktor Čuprun (30. deň) 
+ Ján, Eva Belly 
+ Michal, Helena  a Leo 

P
P 
A 

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 

Za zdravie a BP pre Ondreja 
+ Štefan 
+ Koloman 
Za zdr. a BP pre Jozefa a Tomáša s rod. (rím.–kat.) 

Ľ
Ľ
D
Ľ 

UT 
ST 
PI 
NE 

 

18.00 
18.00 
18.30 
9.00 

11.00 

+ Helena, Ján a Peter Špesovci 
+ Ladislav Muskolay 
Za farníkov 
Za zdr. a BP pre Františka, Magdalénu  a deti s rod. 

Za zdr. a BP pre Luciu a Mariána s rod. 

P 
J 
P 
D
D 

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

UT
NE 

16.00 
16.00 

Za zdravie a BP pre Teréziu 
(gr.-kat.) 

Ľ 
- 

UT 7.00 ----------------------------------------------- - 



 Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni: vo Farskom kostole v piatok o 17.45; v Kostole sv. Petra 
a Pavla v piatok o 16.15 a v nedeľu (8. marca) o 15.00 (v nedele pobožnosti Krížovej cesty budú striedavo vo 
Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla); v Podsadku v nedeľu o 14.00. 
  
 Sväté omše za účasti detí a za účasti mládeže: keďže sú jarné prázdniny, tak v tomto týždni nebudú. 
 
 Adorácia: prvopiatková. 
 
 Stretnutie františkánskeho spoločenstva: sobota 7. marca, svätá omša vo Farskom kostole o 9.30. 
 
 Úmysly svätých omší na ďalší štvrťrok – apríl, máj a jún 2020 budeme zapisovať v pondelok 2. marca po 
skončení svätých omší vo Farskom kostole, v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku v utorok 3. marca (jeden môže 
zahlásiť iba jeden úmysel, aby mali možnosť aj ostatní). Ďakujeme za pochopenie a prosíme o zahlasovanie 
úmyslov až v pondelok po skončení svätých omší v sakristii (nie v kancelárii). 
 
 Verný Poslaniu, spomienky na Mons. Jána Zentka, knižná publikácia, o ktorú ste ešte mnohí mali záujem, 
možnosť zakúpiť si v sakristiách kostolov (cena 10,-€). 
 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z krstu Miroslavy Rinkovskej 50,-€; bohuznáma rodina 
z pohrebu 60,-€; z pohrebu Alžbety Gladišovej Šiškovej 150,-€; bohuznáma 50,-€; bohuznámy 20,-€ - úprimná vďaka 
  
 Dnes je pri svätých omšiach zbierka na charitu. Všetkým darcom, ktorí podporujú charitné diela Cirkvi 
vyslovujeme vrúcne poďakovanie. 
   
 Zvony – po obhliadke zvonov odborníkmi sa nezvoní, pretože je narušené zavesenie zvonov a hrozilo by 
poškodenie zvonov a veže. Bude potrebné urobiť nové kovové zavesenie zvonov a novú elektrifikáciu zvonov. 
Predpokladaný čas prác v polovici marca (rozpočet na tieto práce 6 800,-€). 
 V marci sa začne s realizáciou projektu na celkovú rekonštrukciu exteriéru kostola - postavenie lešenia, nová 
medená krytina na veži a streche, výplne okenných a dverných otvorov kostola, obnova fasády, oprava ciferníka a 
zábradlia na veži, nové kovové okenice na veži, obnova kamenných prvkov,... (rozpočet 420 000,-€).  
 Na budúcu nedeľu 8. marca bude zbierka pre opravu Farského kostola a na filiálke pre opravu Filiálneho 
kostola v Podsadku. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Filiálny kostol 23 515,55 €; Farský kostol 198 686,44 € (po 
uhradení predfaktúry 70 000,-€ za medený plech). 


