FARSKÉ OZNAMY (2. - 8. november 2020)
SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH – C – 1. november 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR
PO 2.11.
ST 4.11.
ŠT 5.11.
PI 6.11
SO 7.11.
NE 8.11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých – Dušičky
Sv. Karol Borromejský, biskup (spomienka)
Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania
Prvý piatok
Prvá sobota
XXXII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Na úmysel celebranta
+ Margita Hrešková
+ Katarína Kovalčíková
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+ Mária a Michal
+ Mons. Štefan Sečka, diecézny biskup
+ Ján Siráň
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
6.00
+ František
17.00 Zosnulí z rod. Repkovej a Virovej
+ Gerhard Schlachta (5. výr.)
+ Magdaléna, Katarína, Anton a Jozef
6.30
Za duše v očistci
10.30 Sobášny obrad:
Patrik Čureja – Iveta Dunková
17.00 + Jozef, Anna a František
Zosn. z rod. Grešovej, Nemergutovej, Kosturkovej a Anna
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Poďakovanie Kristíny za 80 r.
+ Michal Repka (1. výr.)
Za zdr. BP pre rod. Derevjanikovú a Srnkovú

+ Jozef (35. výr.) a Mária (25. výr.)
6.00 + Anna Vanická
17.00 Zosnulí kňazi a bohuzasvätení
Za zdr. a BP pre kňazov a duch. povol.
KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
------- ------------------------------------------------
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+ Anna a Siegfried Korschovci
Za zdravie a BP pre Moniku (50 r.)
Zosn. z rod. Mikulášikovej a Bornemisovej

PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
-------- -----------------------------------------------

P
M
L
D
D
M
L
M
L
M
D

-

FARSKÉ OZNAMY
Pohreb zosnulého diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule.
O 10.00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále sv. Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na
cintoríne na Spišskej Kapitule. Prenos pohrebných obradov bude zabezpečený TV LUX a Rádiom Lumen.
Úplné odpustky pre duše v očistci:
APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila:
A) že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne
platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra.Tieto dni si
veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
B) Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných
zosnulých, ktoré môžu získať tí,čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verímv
Boha.Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na nasledujúcu nedeľu, ale aj na iný deň v mesiaci
november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
C) Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu
obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v
duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť - akonáhle to bude
možné - tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého
Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť:
ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné
modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z
evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu
bolesti a útrapy vlastného života.
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.
Návšteva chorých na prvý piatok: tento mesiac nie, kvôli súčasným opatreniam.
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 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.
Oznam pre birmovancov: Milí birmovanci, ako sme už avizovali, tento rok nás čaká podľa všetkého netradičný
spôsob prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Do skončenia karanténnych opatrení bude prebiehať príprava
online. Súčasťou prípravy je samozrejme účasť na piatkových svätých omšiach pre birmovancov, počas karantény je
potrebné sa na týchto svätých omšiach zúčastniť online cez internetový YOUTUBE kanál farnosti. Ako už bolo
avizované, rovnako počas karantény vás povzbudzujeme k účasti na nedeľnej svätej omši formou online vysielania.
Takúto nedeľnú účasť na svätej omši vám môžu vaši rodičia potvrdiť podpisom na vašich kartičkách. Po piatkových
svätých omšiach pre birmovancov bude bývať cca každý tretí piatok aj povinná náuka s prideleným animátorom.
Budete preto rozdelení do skupiniek, v ktorých sa budete stretávať, teraz online, veríme, že neskôr aj osobne.
Prvé, online stretnutie bude v piatok 6. novembra po skončení svätej omše pre birmovancov, ktorá začína o 17.00.
Ešte predtým vás bude kontaktovať váš animátor, aby vám bližšie predstavil formu online stretnutia. Preto vás
veľmi prosíme, ak ste na prihláške neuviedli žiadny kontakt na vás, alebo na rodiča, aby ste ho doplnili na email:
milan.luptak1@gmail.com. S pozdravom kaplán Milan a animátori.
Krstná náuka, ktorá býva v sobotu o 8.00 v budove Farského úradu, bude v Kostole sv. Petra a Pavla a tiež
predmanželská príprava, ktorá prebieha v sobotu o 10.00 v budove Farského úradu, bude podľa rozpisu
v Kostole sv. Petra a Pavla.
Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu.
Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom
internetu 26. a 27. októbra. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko".
(https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201028001)
V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: "Od 30. októbra až do 18.
decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na
Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a
netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme
postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s
tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.
Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a
almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V
týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo
potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu
núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci!
Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby
sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len
trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné
spoločenstvo."
Milodary obetované pre chod kostolov: bohuznámy 10,-€
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z pohrebu Milana Vnenčáka 50,-€; bohuznáma rodina
z pohrebu 50,-€; z pohrebu Rudolfa Ondiča 100,-€; z pohrebu Emila Hutníka 100,-€; bohuznáma 10,-€; Anna 100,-€;
Mária 50,-€; z pohrebu Anny 50,-€; Janka 100,-€; pokladnička pre opravy 405,-€; z krstu Mareka 50,-€; z krstu Emy
100,-€; novomanželia Mária a Michal Dulákovci 100,-€
- 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: PATRIK ČUREJA, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a IVETA DUNKOVÁ, bývajúca v Starej
Ľubovni – Podsadku (3.x); Martin Vranovský, bývajúci v Starej Ľubovni a Lenka Michňáková, bývajúca v Prešove (3.x); Jozef
Cifra, bývajúci v Dubovici a Gabriela Urbanová, bývajúca v Starej Ľubovni (3.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.

