
XVIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – 2. august 2020 - FARSKÉ OZNAMY (3. – 9. august 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 pobožnosť Korunky Božieho milosrdenstva.  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UT 4.8. Sv. Ján Mária Vianney, kňaz (spomienka) 
ŠT 6.8. Premenenie Pána (sviatok, vo Farskom kostole slávnosť) 
  Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania 
PI 7.8. Prvý piatok  
SO 8.8. Sv. Dominik, kňaz (spomienka)  
NE 9.8.  XIX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 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 ½ hod. pred svätou omšou; streda a štvrtok od 15.00 
 Podsadek:    utorok 16.30 – 17.45 

Návšteva chorých:  piatok od 8.00 (v kancelárii nestránkový deň) 
Domov pre seniorov: pondelok od 8.00 (klienti a personál) 

  
 Adorácia: prvopiatková. 
 
 Slávnosť Premenenia Pána vo Farskom kostole bude na budúcu nedeľu 9. augusta o 10.30. Hlavným 
celebrantom a slávnostným kazateľom bude vdp. Tomáš Gondkovský, farár v Chmeľnici.  
  
 V utorok 4. augusta si pripomíname 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. V 
sobotu 8. augusta o 10.30 v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby. 
Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, spolu so spišským pomocným 
biskupom Mons. Jánom Kubošom. V homílii sa prítomným prihovorí Mons. Roman Czudek, rektor Pápežského ústavu 
Nepomucenum v Ríme. Rádio Lumen a TV Lux zabezpečia prenos slávnosti v priamom prenose. Prosíme všetkých, 
ktorí sa tejto púte zúčastnia, o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení a hygienických odporúčaní. Tí, ktorým to 
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM 

---- ------- ------------------------------------------------ - ---- -------- ----------------------------------------------- - 

http://schematizmus.kapitula.sk/?display=37


zdravotné a iné problémy nedovolia, aby sa zúčastnili púte do Zákamenného, môžu sa spolu s nami spojiť 
prostredníctvom vysielania Rádia Lumen a TV Lux. 
 
 Tí, ktorí by chceli doniesť kvety (zo záhrad, osláv,...) do Kostola sv. Petra a Pavla, prosíme ich, aby ich 
prinášali v stredu a v piatok do technickej miestnosti (vľavo od hlavného vchodu). Tiež Vás žiadame, aby ste 
svojvoľne nezasahovali do výzdoby a nedávali kvety do váz.  
 
 Kostoly pred svätými omšami sa otvárajú 35 minút pred začiatkom svätej omše. Modlitbu posvätného ruženca 
sa budeme modliť ½ hodinu pred svätou omšou a 5 minút pred začiatkom svätej omše bude posvätné ticho. 

 
Tretia jednodňovka so ZMM (Združením mariánskej mládeže) sa uskutoční v stredu 12. augusta. Prihlásenie 

na túto jednodňovku je možné od pondelka 3. augusta do nasledujúceho pondelka 10. augusta. Prihlásenie bude 
možné cez online formulár na webovej stránke farnosti. To, ako sme sa mali na prvých dvoch jednodňovkách, si 
môžete pozrieť na facebookovej stránke "Združenie mariánskej mládeže SL". Pozývame všetky deti našej farnosti.  

 
Nové číslo časopisu „Milujte sa“ (cena 1,50 €). 
 
Náš bývalý pán kaplán Jozef Marhefka vydal knižnú publikáciu „Rosa mystica“ (Biblicko-spirituálne 

zamyslenia o Loretánskych litániách). Záujemcovia si ju môže zakúpiť v sakristiách kostolov (cena 7,-€). 

 Ďakujeme všetkým, ktorí prišli pomôcť v tomto týždni pri upratovaní Farského kostola. 
 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma 50,-€; z krstu Melánie Krafčíkovej 50,-€; z krstu 
Adama Šidlovského 50,-€; bohuznáma 300,-€; bohuznáma rodina 200,-€; bohuznámy 100; bohuznámy 50,-€; Regina 
50,-€; bohuznáma rodina 300,-€; z pohrebu Márie Stesňákovej 100,-€; bohuznámy 200,-€; Ladislav 60,-€; predaj 
starého medeného plechu 1 470,-€; novomanželia Anna a Marián 100,-€; z krstu Mariána 50,-€;bohuznáma rodina 
z krstu 50,-€; z krstu Tomáša 50,-€; z krstu Tatiany 20,-€; z krstu Kataríny 50,-€                              – úprimná vďaka 
  
 Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). 
Všetkým darcom ďakujeme za milodary. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Filiálny kostol 24 710,86 € a Farský kostol 
sme v mínuse 91 583,19 €.  
 V marci sme začali s rekonštrukciou exteriéru kostola, ktorá je v záverečnej fáze. Doteraz je zrealizovaná 
väčšina prác, vo výrobe sú ešte vonkajšie dvere; prebiehajú finálne práce na obnove fasády; vo výrobe sú kovové 
okenice na vežu a vstupné dvere do krypty; prebieha úprava okolia kostola (po uhradení väčšiny prác sme v mínuse 
91 583,19 a na úhradu niektorých už vykonaných prác (klampiarske, fasádne, prenájom lešenia,...) a tiež celkové 
dokončenie je ešte potrebných cca 60 000,-€).  
 Vo štvrtok bola ukončená IV. etapa reštaurovania nástennej maľby v južnej lodi kostola, cez projekt Ministerstva 

kultúry SR Obnovme si svoj dom sme dostali dotáciu 20 000,-€ a naša spoluúčasť je 1 541,-€. 

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: MARTIN KNAPIK, bývajúci v Starej Ľubovni a MIROSLAVA BONDROVÁ, 
bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); MILAN ÁGH, bývajúci v Bratislave a MICHAELA LABANCOVÁ, bývajúca v Bratislave 
(3.x); JAROSLAV LANGMAJER, bývajúci v Neratoviciach (Česká republika) a MÁRIA RYBOVIČOVÁ, bývajúca 
v Neratoviciach (Česká republika) (3.x); SEBASTIÁN ŠUHAJDA, bývajúci v Novej Bani a STANISLAVA OCHOTNICKÁ, 
bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); Slavomír Liščinský, bývajúci v Starej Ľubovni a Adriana Kruková, bývajúca 
v Starej Ľubovni (3.x); JÁN GUZLEJ, bývajúci v Trnave a ERIKA TARAČKOVÁ, bývajúca v Trnave (2.x); MAREK 
HREBÍK, bývajúci v Starej Ľubovni a DANIELA SZALAIOVÁ, bývajúca v Rožňave (2.x); Martin Mačuga, bývajúci 
v Starej Ľubovni a Dominika Kapová, bývajúca v Stropkove (2.x); JAKUB IMRICH, bývajúci v Mníšku nad Popradom 
a ĽUBICA DULÁKOVÁ, 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. 

 

 


