FARSKÉ OZNAMY - 21. jún 2020 - XII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A (22. - 28. jún 2020)
LITURGICKÝ KALENDÁR
UT 23.6.
ST 24.6.
NE 28.6.

Večer: z nasledujúcej slávnosti
NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA (slávnosť)
XIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - A

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
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DOMOV PRE
PO 14.30
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SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
+ Dávid
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Za zdravie a BP pre Valenta (83 r.)
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Za zdravie a BP pre Karola (rím.-kat.)
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
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-
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
6.00
Za zdravie a BP pre Boženu
17.00 Za zdr. a BP pre Ľudmilu a Petra (50 r. manž.)
18.30 + Ján
6.00
Za zdravie a BP rodiny Milana a Anny
17.00 + Emil Hains
18.30 + Ján Fabian
6.00
+ Bernadeta a Ladislav
17.00 + Ján Siráň a zosnulí z rodiny
18.30 Na úmysel celebranta
6.00
+ Pavol
17.00 + Alojz
18.30 + František a Vladimír
6.00
+ Ľudmila a Ivan Novákovci
17.00 + Milan Kozub (1. výr.)
18.30 Poďakovanie za kňazov a ich službu
6.30
Zosnulí z rod. Hutníkovej
15.00 Sobáš so svätou omšou:
Jozef Jašňák – Daniela Reľovská
18.30 + Ján Holuj a Anna Hudačeková
6.00
Poďak. Pavla (80 r.) a Petra (50 r.)
7.30
+ Peter, Agnesa a zosn. z rod. Zamiškovej a Dziakovej
9.00
Za zdr. a BP Marty Orlovskej (75 r.)
10.30 Za zdr. a BP Mikuláša a Júlie (60 r. manž.)
16.00 Na úmysel celebranta
18.30 Poďakovanie za 30 r. života Pavla
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18.00 Za farníkov
18.00 Na úmysel celebranta
14.00 Sobášny obrad:
Martin Červeňák – Iveta Džudžová
9.00
Za zdr. a BP pre Jolanu Vilkovú (80 r.)
11.00 Na úmysel celebranta
CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
-------- -----------------------------------------------
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FARSKÉ OZNAMY
Slovenskí biskupi sa 16. a 17. júna zúčastnili na 96. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na
Donovaloch. Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od
povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Bezpochyby zostávajú v
platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú
či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Kým
platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas
núdze, kvôli ochrane zdravia a života.
Pokyny od 17. júna:
* VSTUP DO KOSTOLA
- rešpektujte všetky tieto pokyny a pokyny celebrujúceho kňaza; vstup a pobyt v kostole len s prekrytými
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka); povinná dezinfekcia rúk; minimálne rozostupy
odporúčané; kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme posvätný
ruženec (pomodlíme sa v rodinách); nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či
ružence.
* V kostole je potrebné vetrať, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu, dezinfikovať kľučky a
kontaktné plochy.
* Znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy.
* Dezinfekciu použije kňaz a mimoriadni rozdávatelia pred rozdávaním svätého prijímania a tiež, ak by došlo ku
kontaktu s veriacim.

* Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Postup podávania svätého
prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške
hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou (ktorú drží pod
rukou, do ktorej prijíma Eucharistiu) vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." Kto by z vážneho
zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred svätou omšou, a príde na
sväté prijímanie na záver, ako posledný.
* Ranné sväté omše, okrem nedele, budú iba recitované, bez organa. Sväté omše určené pre seniorov nad 65 rokov
už nebudú.
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.
Sviatosť zmierenia pred koncom školského roka a pred odpustovou slávnosťou sv. Petra a Pavla: Kostol sv.
Petra a Pavla - pondelok až piatok od 16.00 do 16.30 (nie pred svätými omšami).
Sviatosť zmierenia pre klientov a personál Domova pre seniorov: pondelok 22. júna od 8.00.
Odovzdanie oblečenia, ktoré mali deti na prvé sväté prijímanie v budove Cirkevnej školy:
pondelok 22. júna od 15.30 a utorok 23. júna od 14.00 - ZŠ Levočská, ZŠ Za vodou a ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého v marci pápež František vymenoval za nového
pomocného biskupa Spišskej diecézy, prijme biskupskú vysviacku v stredu 24. júna o 10.00 v v Katedrále sv.
Martina v Spišskej Kapitule. Uskutoční sa za dodržania všetkých povinných epidemiologických predpisov. V
priamom prenose ju prinesie TV LUX a Rádio LUMEN.
Vo štvrtok 25. júna bude v našej farnosti poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Kostole sv. Petra a Pavla.
Sviatosť Oltárna bude vystavená po skončení rannej svätej omše do 17.45, kedy začne záverečná pobožnosť.
Prosíme, aby ste sa v sakristii Kostola sv. Petra a Pavla zapísali na službu bdenia (po ½ hodine) pred
vystavenou Sviatosťou Oltárnou, aby vždy niekto z nás bol v Kostole.
Predmanželská príprava a Predkrstná príprava už budú v budove Farského úradu v stanovených časoch.
V Kláštornom kostole sv. Stanislava v Podolínci sa koná v sobotu 28. júna odpustová slávnosť Matky
ustavičnej pomoci. Bližšie informácie na stránke farnosti.
Odpustová púť na Mariánskej hore v Levoči v tomto roku nebude. List spišského diecézneho biskupa Mons.
Štefana Sečku ohľadom púte, konkrétne ohľadom soboty a nedele 4. a 5. júla – na stránke farnosti.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z pohrebu Denisy Vollmannovej 100,-€; bohuznáma rodina
300,-€; bohuznáma 200,-€; bohuznáma rodina 100,-€; bohuznámy 100,-€; jubilujúci manželia 400,-€; bohuznámy
1 000,-€; z pohrebu Tibora Havrillaya 140,-€; Mária 50,-€; bohuznáma 50,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma 50,-€;
z pohrebu Milana Abrahamovského 50,-€; bohuznáma 9,-€; z krstu Dávida a Sáry 100,-€; rodina p. Františka 50,-€
- úprimná vďaka
Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa tohtoročná Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (mala byť 28.
júna) presúva na 27. nedeľu v Cezročnom období, čo je 4. október, deň zasvätený svätému Františkovi
z Assisi.

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: JOZEF JAŠŇÁK, bývajúci v Lendaku a DANIELA REĽOVSKÁ, bývajúca
v Starej Ľubovni (3.x); Matúš Kormoš, bývajúci v Starej Ľubovni a Lenka Hutníková, bývajúca v Sulíne (3.x);
MARTIN ČERVEŇÁK, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a IVETA DŽUDŽOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni Podsadku (1.-3.x); ĽUBOŠ BAČA, bývajúci v Prahe a MONIKA LADIŽINSKÁ, bývajúca v Stráňanoch (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.

