FARSKÉ OZNAMY (28. september - 4. október 2020)
XXVI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – 27. september 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR
UT 29.9.
ST 30.9.
ŠT 1.10.
PI 2.10.
SO 3.10.
NE 4.10.

Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli (sviatok)
Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi (spomienka)
Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panna a učiteľka Cirkvi (spomienka)
Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania
Sv. anjeli strážci (spomienka); Prvý piatok
Prvá sobota - Fatimská pobožnosť začne o 6.30 vo Farskom kostole
XXVII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Za zdravie a BP pre Máriu Grešovú
+ František a Vladimír
Za BP a pomoc pre Ivanu (45 r.)
+ Mária Pastirčáková
Za zdr. a BP pre opatrovateľku Katarínu
Za zdr. a BP pre kňazov a duch. povol.
+ Margita Hrešková (1. výr.)
Za zdravie a BP pre Máriu
Zosnulí z rod. Jankurovej a Kalafutovej
+ Anna Puchelová (5. výr.)
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Za zdr. a BP pre rod. Dziakovú a Barnovskú

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
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Sobášny obrad:
SO
Michal Zrubec – Alžbeta Dufalová
T
+ Štefan (3. výr.)
M
Na úmysel celebranta
D
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+ Mária Krausová (1. výr.)
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SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
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+ Mária Pastirčáková

Ľ

17.00

Za zdravie a BP pre rod. Krafčákovú
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+ Mária Zavodjančíková (30. deň)
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Sobášny obrad
Za zdravie a BP pre Evu
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+ Michal Repka
+ Anna, Ján a Milan
Na úmysel celebranta
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18.00 + Viktor
18.00 + Michal a Michal
18.30 + Mária a Mikuláš
9.00
Za zdr. a BP pre členov živ. ruženca
11.00 + Elena a Igor
CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
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FARSKÉ OZNAMY
Súbor opatrení, ktoré sú záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Podľa "Covid semaforu"
počas 2. vlny pandémie náš okres Stará Ľubovňa je momentálne v červenej farbe:
Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú služby, majú nosiť rúška, používať
dezinfekciu rúk, dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové sedenie (okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti;
vyznačené miesto - žltá okrúhla nálepka s obrazom sv. Mikuláša), po obsadení miest v kostole ostatní sa zúčastnia
na svätej omši pri kostole cez ozvučenie, bez spevov, zákaz používania spoločných spevníkov, modlitebníkov, či
sväteničiek. Prijímanie výlučne na ruku (kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk,
nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ nech mu podá Eucharistiu do úst - a následne si
dezinfikuje ruky), odstupy aj v presbytériu medzi osobami (miništrantmi) minimálne 2 metre. Zbory nespievajú.
Liturgia trvá nevyhnutne dlhú dobu. Kostol pred svätými omšami sa bude otvárať 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.
Je potrebné obmedziť účasť na duchovných a náboženských aktivitách osobám z nasledujúcich skupín:
seniori, rizikové skupiny (napr. onkologickí pacienti, osoby s kardiovaskulárnym, imunologickým a respiračným
ochorením) a osoby s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením, pri ktorom je zvýšená telesná teplota,
kontrolovať nasadenie rúška. Veriaci, ktorí patria do rizikových skupín opísaných v semafore, a samozrejme tí,
ktorí pociťujú príznaky ochorenia, v týchto okolnostiach nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej
bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu, prípadne
internet.

Sväté omše o 17.00 v Kostole sv. Petra a Pavla (okrem štvrtka) a v nedeľu o 8.30 sú určené pre seniorov
nad 65 rokov. Ostatní využime sväté omše v pracovné dni vo Farskom kostole o 6.00 a 18.30 a na prvý piatok
aj o 17.00.
Svätá omša bude v nedeľu vo Farskom kostole aj o 9.00, aby sme mohli dodržať epidemiologické nariadenia
(rozostupy a pod.).
Sväté omše v Domove pre seniorov sú do odvolania zrušené.
Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom - za týchto podmienok a iba v uvedenom čase: 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); pri vstupe do kostola si
povinne dezinfikuje ruky; používa osobné ochranné prostriedky (prekrytie nosa a úst); zachová rozostupy pri čakaní;
pri sv. spovedi nie je k spovedníkovi otočená priamo tvárou, ale bokom zachovajúc odstup aspoň 0,5 metra; pri sv.
spovedi stručne; buďme trpezliví a zachovajme poriadok a pokoj.
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 od 16.30, streda a štvrtok od 15.00
Podsadek:
utorok 16.30 – 17.45
Návšteva chorých:
piatok od 8.00 (v kancelárii nestránkový deň)
Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše.
Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Po skončení svätej omše stretnutie
rodičov prvoprijímajúcich detí.
Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok vo Farskom kostole o 18.30.
Adorácia: prvopiatková.
Výmena ružencových tajomstiev Ruže č. 3 bude v piatok 2. októbra po skončení svätej omše so začiatkom
o 18.30 vo Farskom kostole.
Naši kňazi rodáci Marián Kundla a Filip Orlovský pokračujú a odchádzajú na štúdiá (Marián do Benátok a Filip
do Ríma). Ak budú mať nejaké voľno, tak budú aj pomáhať v našej farnosti. Ďakujeme im za pomoc a sprevádzajme
ich aj naďalej svojimi modlitbami, obetami a pomocou v napĺňaní ich poslania.
Októbrové pobožnosti – modlitba posv. ruženca – 1/2 hod. pred začiatkom svätej omše: Úplné odpustky
môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo
nábožnom združení. Podmienky k získaniu: 1. päť desiatkov posv. ruženca; 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3.
pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zvyku. Povzbudzujeme najmä členov Ružencového bratstva,
aby sa zapojili do predmodlievania.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: Natália 100,-€; bohuznámi manželia 200,-€; z pohrebu
Štefana Plutu 100,-€; z krstu Viktórie Mižikárovej 20,-€; z krstu Zuzany Lackovej 50,-€
- úprimná vďaka
Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa tohtoročná Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (mala byť 29.
júna) presúva na 27. nedeľu v Cezročnom období, čo je budúca nedeľa 4. októbra, deň zasvätený svätému
Františkovi z Assisi.
Zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola) bude v nedeľu 11. októbra.
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 osob ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v
ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

Sviatosť manželstva chcú prijať: DÁVID KAPRAĽ, bývajúci v Prešove a LENKA VOJTEKOVÁ, bývajúca v Starej
Ľubovni (3.x); MICHAL ZRUBEC, bývajúci v Bratislave a ALŽBETA DUFALOVÁ, bývajúca v Bratislave (3.x); Miroslav
Juhás, bývajúci v Košiciach a Mária Mlaková, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); Tomáš Grib, bývajúci v Starej
Ľubovni a Nikoletta Kandráčová, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); Pavol Mišenko, bývajúci v Starej Ľubovni
a Debora Pastvová, bývajúca v Bratislave (1.-2.x) TOMÁŠ MLADUČKÝ, bývajúci v Stráňach pod Tatrami a KRISTÍNA
BALÁŽOVÁ, 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.

