
FARSKÉ OZNAMY (8. – 14. jún 2020)  
SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE - A – 7. jún 2020 

   

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

ST 10.6. Večer: z nasledujúcej slávnosti 
ŠT 11.6. SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI – prikázaný sviatok  
  (v kancelárii nestránkový deň) 
SO 13.6. Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi (spomienka) 

NE 14.6.  XI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A 

 PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

 

FARSKÉ OZNAMY 

 
Od stredy 3. júna je v kostoloch zrušená povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi, ktorú nahradilo 

šachovnicové sedenie - vyznačené miesto (žltá okrúhla nálepka s obrazom sv. Mikuláša). Vyplýva to z uvoľnovania 
opatrení proti šíreniu koronavírusu. Keďže však stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez 
obmedzení, NAĎALEJ PLATÍ DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY 
- účasť na bohoslužbách v tieto dni je až do úplného odvolania dobrovoľná. 

Naďalej zostáva povinnosť mať nasadené rúško na tvári v interiéroch a na hromadných podujatiach, teda aj v 
kostoloch. Táto povinnosť platí aj pre kňazov. Sväté prijímanie sa podáva do ruky. Zároveň platia všetky pravidlá 
hlavného hygienika pre verejné slávenia bohoslužieb, žiadame Vás o ich dôsledné dodržiavanie!!! 
 
 Pokračuje rekonštrukcia exteriéru Farského kostola a aj IV. etapa reštaurovania nástennej maľby v južnej lodi 
kostola, preto sväté omše v nasledujúcom období budú v Kostole sv. Petra a Pavla: pondelok, utorok, streda a 
piatok 6.00, 17.00 a 18.30; štvrtok 6.00, 8.00, 17.00 a 18.30; sobota 6.30 a 18.30; nedeľa 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30, 16.00 a 18.30. Ranné sväté omše, okrem nedele, budú iba recitované, bez organa. Sväté omše v pondelok, 
utorok, stredu a piatok o 17.00; vo štvrtok o 8.00 a v nedeľu o 7.30 sú určené pre seniorov nad 65 rokov. 
 
 Celý týždeň po slávnosti prvého svätého prijímania sa môžu deti zo ZŠ Za vodou a ZŠ Levočská zúčastňovať na 
svätej omši o 18.30 a nosiť na sväté omše biele rúcha, je však potrebné dávať pozor, aby sa rúcha nepošpinili a 
nepoškodili. 
 
 Sviatosť zmierenia pred slávnosťou prvého svätého prijímania:  
Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok až piatok od 16.00 do 16.30 
za týchto podmienok a iba v uvedenom čase – ako sme oznámili prednedávnom: 
 spovedajúca sa osoba: má byť zdravá (nemá mať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, napr. kašeľ, 
horúčka, dýchavičnosť alebo akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19 alebo nariadené karanténne opatrenia); 
spovedať budeme v kostole a pri kostole; pri vstupe do kostola si povinne dezinfikuje ruky; používa osobné 

  PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO    PO 

6.00 
11.00 
17.00 
18.30 

+ Rozália a Ján 
+ Źofia Dubielová – pohrebná NC 
+ Petra, Zdenka a Oldřich 
+ Katarína a Ján 

A
J
M
D 

UT    UT 
6.00 
17.00 
18.30 

+ Mária a Štefan 
Zosn. z rod. Marfiakovej a Gulášovej 
+ Anna a Martin 

P
F
J 

ST 18.00 Za zdr. a BP rod. Knurovskej J ST 
6.00 
17.00 
18.30 

Za BP pre deti 
Za BP pre Darinu, Reginu, Pavlínu a Ivetu 
Na úmysel celebranta 

D 
M 
A 

ŠT 18.00 Za zdr. a BP Magdalény J ŠT 

6.00 
8.00 
17.00 
18.30 

+ Žofia Želonková (1. výr.) 
Za farníkov 
+ Ján a Helena 
Za zdr. a BP Ley, Martiny, Petra a Juraja 

A 
P 
F 
D 

PI    PI 
6.00 
17.00 
18.30 

+ Janka Tkáčiková (30. deň) 
+ Viliam, Jozef a Vilma 
Za zdr. a BP pre Vladislava a Darinu s rod. 

P
J
M 

SO    SO 
6.30 
18.30 

Za zdravie a BP pre Boženu 
+ Jakub Tokarčík 

A
D 

NE 
9.00 
11.00 

+ Emil Stesňák 
Na úmysel celebranta 

F 
J 

NE 

6.00 
7.30 
9.00 
10.30 
16.00 
18.30 

Za farníkov 
+ Mária a Jozef Znancovci 
+ Rudolf, Anton, Jozef a Anton 
Za prvoprijímajúce deti 
Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 

P
M
D 
A 
F
J 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200505037
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200505037


ochranné prostriedky (prekrytie nosa a úst); ak sa spovedá vo väčšej spovednej miestnosti (v menšej sa nebude 
spovedať), po vstupe nezatvára za sebou dvere; pri sv. spovedi nie je k spovedníkovi otočená priamo tvárou, ale 
bokom zachovajúc predpísaný odstup; zachová aj v rade na sv. spoveď dvojmetrové rozostupy; na sviatosť 
zmierenia čaká v určenom rade pred hlavným vchodom (bočné budú zatvorené) v dvojmetrových rozostupoch; pri 
sv. spovedi stručne – pre jedného kajúcnicka čas max. päť minút; modlitbu po sv. spovedi a uložený kajúcny skutok 
sa kajúcnik pomodlí neskôr doma – v Kostole budú iba tí, ktorí sa priamo spovedajú a čakajúci, ktorí sú už na rade; 
ak by bolo potrebné, tak 15 minút pred začiatkom svätej omše budeme spovedať už iba von; buďme trpezliví a 
zachovajme poriadok a pokoj.  
 
 Slávnosť prvého svätého prijímania v Kostole sv. Petra a Pavla 14. júna pri svätej omši o 10.30 – ZŠ s MŠ sv. 
Cyrila a Metoda (len pre deti a ich rodičov).  
***  Svätá omša za účasti detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie: streda v Kostole sv. Petra a Pavla 
o 18.30. Žiaci (s otcom alebo matkou) ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Táto svätá omša je len pre deti a ich rodičov.  
*** Nácvik detí na slávnostnú svätú omšu v stredu po skončení svätej omše. Účasť dieťaťa je nevyhnutná.  

*** Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti: v sobotu 6. júna o 9.00 deti zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda;  

*** Sviatosť zmierenia pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí: počas týždňa ako je uvedené vyššie; 
*** Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše; 
*** Za rešpektovania a dodržiavania platných hygienických nariadení (bez slávnostného vstupu, jednoduchá 
výzdoba, časovo kratšie, deti zaujmú miesto pred svätou omšou, rozostupy, rúška, dezinfekcia,...) Tiež 
prosíme, aby počas slávnosti nikto nefotografoval, ani nenakrúcal na videokamere, okrem vopred na to určených! 
Deti s rodičmi zaujmú svoje miesto v Kostole najneskôr 10 minút pred začiatkom slávnosti. 
*** Pri slávnostnej svätej omši si deti budú obnovovať krstné sľuby, preto budú potrebovať sviecu (najlepšie krstnú, 

aj s ochranným krúžkom proti stečeniu vosku).  

 

 Slávnosť prvého svätého prijímania v Kostole sv. Petra a Pavla  
 21. jún pri svätej omši o 10.30 – ZŠ Komenského 
 Rúcha na slávnosť prvého svätého prijímania pre žiakov ZŠ Komenského sa budú odovzdávať v stredu 10. 
júna od 14.30 do 16.30 v areáli Cirkevnej školy (potrebné priniesť 10,-€). 
 Slávnosť prvého svätého prijímania v Podsadku 21. jún o 11.00 
 
 Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Eucharistická procesia pri oltárikoch tohto 
roku nebude, po svätej omši so začiatkom o 18.30 a v Podsadku o 18.00 bude Eucharistická pobožnosť.  
  
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola:  
bohuznáma rodina 1 000,-€; František a Magdaléna 200,-€; Regina 50,-€; bohuznámi manželia 500,-€; bohuznáma 
rodina 100,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma 200,-€; bohuznámy 200,-€; bohuznáma rodina z krstu 20,-€; 
bohuznáma rodina z krstu 20,-€; bohuznáma rodina z krstu 50,-€                                  - úprimná vďaka 
  

Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola, v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola. 
Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary. 
 
 Úmysly svätých omší na ďalší štvrťrok – júl, august a september 2020 budeme zapisovať v pondelok 8. júna 
po skončení svätých omší v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku vo štvrtok (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 so zachovaním potrebných nariadení. 

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: TOMÁŠ ŠARNÍK, bývajúci v Starej Ľubovni a EDITA TURLIKOVÁ, bývajúca 
v Starej Ľubovni (2.x); JOZEF JAŠŇÁK, bývajúci v Lendaku a DANIELA REĽOVSKÁ, bývajúca v Starej Ľubovni 
(1.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. 

 


