FARSKÉ OZNAMY (26. október – 1. november 2020)
XXX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – 25. október 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR
PO 26.10.
UT 28.10.
SO 31.10.
NE 1.11.

Výročie konsekrácie chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy (vo Farskom kostole slávnosť)
Sv. Šimon a Júda, apoštoli (sviatok)
Večer: z nasledujúcej slávnosti
Slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ (BEZ ÚČASTI VERIACICH)
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Za dar viery pre Tomáša, Filipa a Katarínu
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+ Štefan Šútor (30. deň)
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+ Ján (1. výr.)
Zosnulí z rod. Fiedorovej a Repkovej
+ Michal
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Za zdravie a B pomoc pri operácii
Poďakovanie Štefana za 80 r.
+ Jaroslava
+ Jozef a Gustáv Husárovci
+ Magdaléna (10. výr.)
+ Karol a Matilda
Za zdravie a BP pre Annu (60 r.)
KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Rudolf Ondič st. - pohrebná SC
+ Milan Vnenčák – pohrebná NC
+ Anna Dicová – pohrebná NC
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
6.00
+ Ján, Michal a Elena
17.00 + Štefan
Za zdravie a BP pre Annu (83 r.)
+ Irena Korschová
6.30
+ Helena a Peter Durankovci
15.00 Sobáš so svätou omšou:
Michal Dulák – Mária Salamonová
17.00 Za zdravie a BP pre rod. Pompovú
7.30
9.00

Na úmysel celebranta
Za farníkov
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
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FARSKÉ OZNAMY
Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a
pobytu zákazom vychádzania od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020, bude v danom období
pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby,
uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel (jedna osoba na
15m2, vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla 20 ľudí, v Podsadku 5 ľudí).
Platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky.
Podávanie sv. prijímania, vysluhovanie sviatosti zmierenia ako aj vyloženie Sviatosti oltárnej vzhľadom na
zákaz vychádzania nie je možné. Ak by niekto nevyhnutne potreboval prijať sviatosť zmierenia, nech sa
telefonicky dohodne s kňazom na vyslúžení tejto sviatosti.
Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach (do odvolania): pondelok – piatok: 9.00 – 11.00, 13.30 – 15.00. Ostatné
záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk
Živé prenosy svätých omší z nášho Farského kostola podľa času slávenia (pondelok – piatok 6.00 a 17.00;
sobota 6.30, 15.00 a 17.00; nedeľa 7.30 a 9.00): https://youtu.be/L0UZ6Oc_sEE
Katechéza pre birmovancov: online v piatok pri večernej svätej omši o 17.00.
Stanovisko predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského k celoplošnému testovaniu: Čo sa týka plošného
testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s
odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak
spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky
zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam. V daných okolnostiach nik
nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť
za Slovensko. Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym
následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina 100,-€; Marcela 50,-€; z pohrebu
Františka Konkoľa 350,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma rodina 50,-€; Mária 30,-€; bohuznámy 50,-€; z pohrebu
Petra Kinského 120,-€; členovia živého ruženca 100,-€; bohuznámi 100,-€; bohuznáma rodina z krstu 100,-€
Milodary obetované na misie: bohuznámi farníci 365,-€
Milodary obetované pre chod kostolov: bohuznámy 50,-€; bohuznáma rodina 50,-€
- úprimná vďaka
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: MICHAL DULÁK, bývajúci v Starej Ľubovni a MÁRIA SALAMONOVÁ, bývajúca v Starej
Ľubovni (3.x); PATRIK ČUREJA, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a IVETA DUNKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni – Podsadku
(2.x); Marin Vranovský, bývajúci v Starej Ľubovni a Lenka Michňáková, bývajúca v Prešove (2.x); Jozef Cifra, bývajúci
v Dubovici a Gabriela Urbanová, bývajúca v Starej Ľubovni (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.

