FARSKÉ OZNAMY (5. – 11. október 2020)
XXVII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - A – 4. október 2020
Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, nebude poklona (môžeme individuálne pred bohostánkom). Tí veriaci,
ktorí sa dnes nemohli zúčastniť, kvôli súčasným okolnostiam, na svätej omši, majú možnosť prijať Eucharistiu
dnes o 15.00 vo Farskom kostole.

LITURGICKÝ KALENDÁR
PO 5.10. Sv. Faustína Kowalská, panna (spomienka)
ST 7.10. Ružencová Panna Mária (spomienka)
NE 11.10. XXVIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
6.00 Za zdr. a BP pre rod. Titelbachovú a Čermakovú
L
PO
18.30 + Ján Grib
D
6.00 Poďakovane Petra za 50 r.
L
UT
18.30 Zosn. z rod. Mlynarčíkovej a Kovalčíkovej
D
6.00 Za zdravie a BP pre rod. Ščurkovú
P
ST
18.30 Na úmysel celebranta
D
6.00 Za zdr. a BP pre Danielu, Adelu, Mikuláša a Tomáša s rod.
P
ŠT
18.30 + Michal a Margita
D
6.00 + Michal, Mária a Štefan
P
PI
18.30 + Štefan a Štefan
D
6.30 + Ján, Matilda a Ján
P
SO
18.30 + Václav a Mária
D
7.30 + Jakub a Katarína
P
9.00 + Ján Štellmach
P
NE
10.30 Za zdravie a BP pre Rudolfa (50 r.)
L
18.30 Za zdravie a BP pre Veroniku
D
DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
------- ------------------------------------------------

-

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE

UT
ST
NE
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8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00

Za zdr. a BP pre rod. Kovalčíkovú a Kyseľovú

Zosnulí z rod. Miščíkovej a Záletovej
Na úmysel celebranta
Za farníkov
+ Anton a Štefan
Za zosn. rodičov, setry a brata
Na úmysel celebranta
Za zdr. a BP pre Štefana Chovana
Na úmysel celebranta
+ Magdaléna Gáborová (10. výr.)
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17.00

Na úmysel celebranta

L

6.30
+ Anton a Vavrinec
8.30
+ Ján Danielovič
10.30 + Helena Knapíková (30. deň)
16.00 Na úmysel celebranta
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18.00 + Jozef st. a Jozef ml. Koterbovci
18.00 + Mária a Július Korčkovskí
9.00
+ Mária a Pavol Kuľkovci
11.00 Na úmysel celebranta
CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
-------- -----------------------------------------------
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FARSKÉ OZNAMY
Od štvrtka 1. októbra verejné bohoslužby podliehajú viacerým obmedzeniam a za dodržiavania
protiepidemických opatrení:
- Všetky sväté omše na základe vyjadrenia Mons. Stanislava Zvolenského, predsedu KBS, budú bez spevu, iba
recitované, bez organa.
- Platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky. Účasť je
možná, avšak dobrovoľná (a pritom obmedzená počtom 50 ľudí = kostolník, kňaz, dvaja miništranti, lektor (v nedeľu
dvaja) + 45/44 farníkov. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich
chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu
uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. Veríme, že sa nám podaria
sfunkčniť v priebehu budúceho týždňa aj priame prenosy svätých omší z Farského kostola.
- Sväté omše v Kostole sv. Petra a Pavla o 8.00 a v nedeľu o 8.30 sú určené pre seniorov nad 65 rokov.
- Kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, sakristia bude zamknutá, celebrujúci kňaz (s
pomocníkom) spočíta pri vstupe ľudí (45/44), potom sa kostol uzamkne, ak by niekto potreboval počas svätej
omše odísť, tak cez sakristiu, spoločne sa nemodlíme ani posvätný ruženec (pomodlíme sa v rodinách).
- Sviatosť zmierenia (pondelok – sobota), ak by niekto potreboval, tak po skončení svätej omše, nie pred,
ani počas svätej omše.
- Sväté omše budú mať kratšie trvanie (aj príhovory).
- Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá, ktoré sú podrobnejšie opísané na tomto
mieste: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063.
- Vyzývame k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre
všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom.
Sväté omše za účastí detí a za účasti mládeže a birmovancov nebudú. Bližšie informácie a materiály budeme
priebežne zverejňovať na našej stránke.

Pozývame mladých na Diecézny výstup do Tatier, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. októbra. Trasa bude viesť
zo Štrbského Plesa Furkotskou dolinou až na Bystrú lávku (2300 m. n. m.) a Mlynickou dolinou späť na Štrbské Pleso.
Všetky informácie nájdete na www.komisia.sk. Záujemcovia môžu kontaktovať pána kaplána Milana.
Odberatelia časopisu Posol môžu uhradiť predplatné na rok 2021 (8,50 €) v sakristiách kostolov u pánov
kostolníkov. Pri uhradení predplatného, prosíme, doplniť meno, ulicu a číslo domu.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola:
bohuznáma rodina z pohrebu 400,-€; bohuznámy 10,-€; bohuznámi manželia 1 001,10 €; bohuznámy 100,-€;
bohuznámy 50,-€; bohuznámi novomanželia 100,-€; bohuznáma 100,-€
- úprimná vďaka
Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa zbierka Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca koná - aj napriek
aktuálnej "covidovej" situácii - túto nedeľu 4. októbra. Podľa svojich možností môžeme podporiť univerzálnu
službu Svätého Otca. Zverejňujeme aj číslo účtu, ak by niekto chcel, môže prispieť takýmto spôsobom. Číslo účtu:
SK52 0900 0000 0001 0138 0460. Prosíme uvádzať aj VS: 412 080 939. Ďakujeme za milodary.
Na budúcu nedeľu bude zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola).
Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.

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 Grib, bývajúci v Starej Ľubovni a Nikoletta Kandráčová, bývajúca
v Starej Ľubovni (3.x); Pavol Mišenko, bývajúci v Starej Ľubovni a Debora Pastvová, bývajúca v Bratislave (3.x);
JÁN POMPA, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a KRISTÍNA MIŠALKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni – Podsadku
(1.x); František Horanský, bývajúci v Kolačkove a Antónia Kačmarčíková, 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.

