FARSKÉ OZNAMY - (20. – 26. apríl 2020)
II. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA - A - 19. apríl 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR
ŠT 23.4.
SO 25.4.
NE 26.4.

Sv. Vojtech, biskup a mučeník (spomienka)
Sv. Marek, evanjelista (sviatok)
III. Veľkonočná nedeľa – A

FARSKÉ OZNAMY
Priamy prenos svätých omší z Farského kostola sv. Mikuláša: iba v nedeľu o 10.30 kvôli tomu, že od
pondelka budú prebiehať práce na výmene okien.
https://www.youtube.com/watch?v=9EnCOkqkJBE
Úmysly svätých omší, ktoré boli nahlásené, slúžia kňazi pri súkromnom slávení svätých omší.
Sobota 25. apríla o 15.00 v Kostole sv. Petra a Pavla: sobáš so svätou omšou Ľubomír Čopjan – Anna
Valčáková (pri zachovaní súčasných hygienických nariadení).
Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie: Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných
autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte
neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou
videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument
si môžete pozrieť prostredníctvom odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be
Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva. Siedme stretnutie,
posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom
mája. Budeme vás včas informovať.
Mons. A. Tyrol, generálny vikár
Modlitba duchovného svätého prijímania: Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne
prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa
budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať,
príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju
vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola (niektorí ste prispeli na účet, a kedže nevieme, či chcete
zverejniť svoje krstné meno a priezvieko alebo ste chceli zostať ako bohuznámi, tak uvadzame iba krstné
meno): z krstu Anny Diňovej 50,-€; Branislav 110,-€; Jozef 200,-€; Ivana 30,-€; Karol 50,-€; Miroslav 50,-€; Patrik
20,-€; Filip 50,-€; Margita 100,-€; bohuznáma 100,-€; Anna 50,-€; Marcela 50,-€; Jana 50,-€; bohuznáma 20,-€;
bohuznáma 100,-€; z krstu Adama Záleša 20,-€; novomanželia Klaudia a Martin Bartkovci 50,-€
- úprimná vďaka
Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo v tomto náročnom a ťažkom období pandémie. Ak by niekto
chcel a mohol podporiť toto dielo aj finančne, môže tak urobiť prevodom na č. ú. SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386
3036; č. ú. VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596 4258; č. ú. OTP: SK50 5200 0000 0000 0421 8947. Fotogaléria
rekonštrukcie Farského kostola na stránke farnosti.

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: ĽUBOMÍR ČOPJAN, bývajúci v Košiciach a ANNA VALČÁKOVÁ, bývajúca
v Starej Ľubovni (1.-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.

