FARSKÉ OZNAMY - 14. jún 2020 - XI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A (15. - 21. jún 2020)
LITURGICKÝ KALENDÁR
ŠT 18.6.
PI 19.6.
SO 20.6.
NE 21.6.

Večer: z nasledujúcej slávnosti
NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO (slávnosť); svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie (spomienka)
XII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - A

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Ján Udžan (30. deň)
+ Marta a zosnulí z rodiny
+ Ján
+ Vasil Dic
+ Tibor Havrillay – pohrebná SC
+ Mária, Ján a Irma
Zosnulí z rod. Milana a Anny
+ Adolf, Júlia a Ján
+ Ján, Irena, Albín, Anna, Peter a Vojtech

Na úmysel celebranta
+ Milan Štefančík
+ Štefan, Mária, Jozef a Anna
+ Mária (1. výr.)
Na úmysel celebranta
+ Štefan, Anna a Ján Mrugovci
+ Margita Hrešková
+ Miloš
Sobáš so svätou omšou:
Tomáš Šarník – Edita Turliková
+ Štefan Regec (30. výr.)
+ Ján, Michal a Elena Fiľakovci

18.30
6.00
Zosn. z rod. Folvarčíkovej, Katuckej a Landorovej
7.30
Za zdr. a BP pre Andreu a Lukáša s rod.
9.00
10.30 Za prvoprijímajúce deti
16.00 Na úmysel celebranta
18.30 Na úmysel celebranta
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18.00 + Anežka, František, Bohumil a Ladislav
18.00 Za duše v očistci
+ Anna
9.00
11.00 Za prvoprijímajúce deti
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FARSKÉ OZNAMY
Od stredy 10. júna sa uvoľnili ďalšie opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Vyplýva z nich, že do kostolov bude môcť prísť viac
ľudí. Povinnosť šachovnicového sedenia počas bohoslužieb sa mení na odporúčanie. 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,
sväté omše v nasledujúcom období budú v Kostole sv. Petra a Pavla: pondelok až piatok 6.00, 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 určené pre seniorov nad 65 rokov už nebudú.
Od pondelka 15. júna budú slúžené sväté omše aj v Kaplnke sv. Joachima a Anny v Domove pre seniorov, ale výhradne pre
obyvateľov a zamestnancov Domova, nie ostatných farníkov.
Sviatosť zmierenia pred slávnosťou I. 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 Covid19 alebo nariadené karanténne opatrenia); spovedať budeme v kostole a pri kostole; pri vstupe do kostola si povinne dezinfikuje
ruky; používa osobné ochranné prostriedky (prekrytie nosa a úst); pri sv. spovedi nie je k spovedníkovi otočená priamo tvárou,
ale bokom zachovajúc odstup; zachová rozostupy; pri sv. spovedi stručne – pre jedného kajúcnicka čas max. päť minút; 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 21. júna pri svätej omši o 10.30 – ZŠ Komenského (len
pre deti, ich rodičov a príbuzných).
*** Svätá omša za účasti detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 18.30. Žiaci
(s otcom alebo matkou) ZŠ Komenského.
*** Nácvik detí na slávnostnú svätú omšu vo štvrtok po skončení svätej omše. Účasť dieťaťa je nevyhnutná.
*** Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti: v sobotu 20. júna o 9.00 deti zo ZŠ Komenského;
*** 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, odporúčané 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 Podsadku 21. jún o 11.00
*** Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti: v sobotu o 10.30;
*** Sviatosť zmierenia pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí: v sobotu o 11.30.
*** Upratovanie a výzdoba kostola: v sobotu o 14.00;
*** Za rešpektovania a dodržiavania platných hygienických nariadení (bez slávnostného vstupu, jednoduchá výzdoba,
časovo kratšie, deti zaujmú miesto pred svätou omšou, odporúčané 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).
Stretnutie členov Hospodárskej rady: utorok 16. júna o 19.15 v budove Farského úradu.
V piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom
recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Predmanželská príprava, ktorá prebieha v soboty o 10.00 v budove Farského úradu, bude podľa rozpisu v Kostole sv.
Petra a Pavla a tiež Predkrstná príprava o 8.00.
Nové číslo časopisu „Milujte sa“ (cena 1,50 €).
Milodary obetované pre opravy Farského kostola:
rodičia prvoprijímajúcich deti ZŠ Za vodou a ZŠ Levočská 100,-€; Jana 20,-€; bohuznáma rodina 25,-€; bohuznáme 120,-€;
Nadežda a Ladislav 100,-€; predaj kovového šrotu 27,60 €; bohuznáma Mária 100,-€; z pohrebu Žofie Dubielovej 50,-€;
bohuznáma 100,-; bohuznámy 50,-€; Lukáš 50,-€; bohuznáma 20,-€; bohuznáma 20,-€; Mária 50,-€; Margita 100,-€; Karol 50,-€;
bohuznámy Peter 50,-€; bohuznámy Jozef 50,-€; bohuznámy Rudolf 50,-€; z krstu Kristiána Rotha 50,-€
- úprimná vďaka
Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy našich kostolov. Vyzbieralo sa pre Farský kostol 3 921,76 €
a pre Filiálny kostol 257,00 €. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 31 030,11 €; Filiálny kostol 23 972,76 €. Všetkým
darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť.
Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo. 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.
V marci sme začali s rekonštrukciou exteriéru kostola – doteraz je zrealizovaný prepich na elektrickú a plynovú prípojku;
z väčšej časti je vymenená nová medená krytina na veži a streche (postupne po uvoľňovaní lešenia sa bude pokračovať),
vymenené sú zhnité a narušené trámy na krove, daná fólia a latovanie pod plechom; zrenovované kríže na kostole zo 17. a 19.
storočia; vymenené sú doteraz dvere na veži a výplne okenných otvorov kostola (bolo potrebné demontovať vitráže, tie sa dajú
späť pri obnove interiéru kostola a tiež po desaťročiach bude potrebná ich renovácia); vo výrobe sú troje dverí; prebiehajú
práce na obnove fasády; realizovaná je oprava a obnova ciferníka a ručičiek; prebieha obnova zábradlia, výroba kovových
okeníc na veži a vstupných dverí do krypty; vymenili sa tri kamenné ostenia dverí (jedno je ešte potrebné vymeniť); realizovalo
sa nové kovové zavesenie zvonov a nová elektrifikácie zvonov a odbíjanie hodín; súbežne prebieha archeologický výskum pri
výkopových prácach,... (rozpočet je 420 000,-€; po uhradení viacerých prác máme zo zbierok a milodarov 31 030,11 € a na
celkovú realizáciu nám ešte chýba cca 126 000,-€).

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 (3.x); JOZEF JAŠŇÁK, bývajúci v Lendaku a DANIELA REĽOVSKÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); Matúš Kormoš,
bývajúci v Starej Ľubovni a Lenka Hutníková, bývajúca v Sulíne (1.-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.

