FARSKÉ OZNAMY (16. - 22. november 2020)
XXXIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – 15. november 2020 (4. svetový deň chudobných)
LITURGICKÝ KALENDÁR
UT 17.11.
PI 20.11
SO 21.11.
NE 22.11.

Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka (spomienka)
(Štátny sviatok, nestránkový deň.)
Večer: v Kostole sv. Petra a Pavla z nasl. slávnosti
Obetovanie Panny Márie (spomienka)
Výročie posviacky Kostola sv. Petra a Pavla (slávnosť v Kostole sv. Petra a Pavla)
XXXIV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Za dary DS a BP pre vnúčatá
+ Leopold Bujna – pohrebné obrady NC

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
(kremácia)

Za zdravie a BP pre Michala s rod.
+ Martin a Anna
+ Štefan a Mária
Za zdravie a BP pre Danku
+ Zofia Čajka (30. deň)
Zosnulí z rodiny Hutníkovej
Za zdravie a BP pre Šimona
+ Ján, Lýdia, Mária a Vavrinec
+ Emil a Vladimír
Za duše v očistci
+ Emília Valčáková (1. výr.)
Za zdr. a BP pre Andreja a Margitu (45 r. manž.)

Za farníkov
+ František Konkoľ (30. deň)
+ Ján a Emília
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+ Ján Sulič
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+ Karol Tokarčík – pohrebná SC
Na úmysel celebranta
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+ Štefan, Anna, Jakub, František a Veronika
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Za obrátenie a B pomoc pre brata
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+ Miloš a Jozef
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+ Ján a Helena Dufalovci
+ Emil Hutník (30. deň)
+ Jozef, Mária a Ladislav
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
17.00 + Agnesa a Peter
17.00 Obsadené rod. Kulizáková
9.00
+ Miroslava (1. výr.)
11.00 Na úmysel celebranta
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FARSKÉ OZNAMY
Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové
pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb:
Obnovená možnosť tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej
vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami
ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno
do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou - šachovnicové sedenie (okrem osôb žijúcich v jednej
domácnosti; vyznačené miesto - žltá okrúhla nálepka s obrazom sv. Mikuláša).
Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže
polovica existujúcej kapacity kostola - vo Farskom kostole je to 170 miest na sedenie, v Kostole sv.
Petra a Pavla 210, v Podsadku 50 (službukonajúci lektor je zodpovedný za spočítanie ľudí pri vstupe
– otvorený bude iba hlavný vhcod, po skončení svätej omše aj bočné vchody). Zároveň pamätajme,
že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú
možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby
zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú
rúška (všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú služby – koncelebranti,
miništranti, lektori a pod.), dezinfekcia pri vstupe, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených
nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania,
rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých
nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a
predmetov.
Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa
dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby
návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále,
samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané

sviatky. 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.
Liturgia trvá nevyhnutne dlhú dobu, zbory nespievajú, ranné sväté omše okrem nedele budú iba
recitované, bez organa, odstupy aj v presbytériu medzi osobami (miništrantmi). 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.
Tí veriaci, ktorí sa od budúcej nedele 22. novembra nebudú môcť zúčastniť, kvôli súčasným
okolnostiam, na svätej omši, budú mať možnosť prijať Eucharistiu v nedeľu 22. novembra o 15.00
vo Farskom kostole (šachovnicové sedenie a ostatné opatrenia,...)
Sviatosť zmierenia (viacerí kňazi) v pondelok až v sobotu ½ hod. pred začiatkom svätej omše - za
týchto podmienok: 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.
Živé prenosy svätých omší z nášho Farského kostola podľa času slávenia (pondelok – piatok 6.00 a
18.30; sobota 6.30 a 18.30; nedeľa 7.30, 9.00, 10.30 a 18.30): https://youtu.be/L0UZ6Oc_sEE
Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Svätá omša za účasti mládeže
a birmovancov: piatok vo Farskom kostole o 18.30. Pre tých, ktorí nebudú priamo na svätej omši, tak
môžu sledovať online. Prosíme ostatných farníkov, aby vo štvrtok a piatok nechali priestor pre deti a
mládež a zúčastnili sa na iných svätých omšiach.
Krstná náuka, ktorá býva v sobotu o 8.00 v budove Farského úradu, bude v Kostole sv. Petra a Pavla.
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.
Vo štvrtok 19. novembra by sa malo konať tretie stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: "Verím v
Ježiša Krista". Kvôli aktuálnyn opatreniam sa naše osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto
prednášku s prezentáciou si môžeme pozrieť na našej stránke. Autorom prednášky je Mons. prof. Jozef
Bieľak.
Na budúcu nedeľu sa vo všetkých farských kostoloch koná po skončení svätých omší pred vystavenou
Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu. Kto
sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na
sviatok Krista Kráľa, môže získať úplne odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca, okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu aj k všednému).
Dnes je Zbierka na seminár. Podľa svojich možností môžeme podporiť túto inštitúciu zaslaním
príspevku na číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460. Prosíme uvádzať aj VS: 412 050 939, kvôli
možnosti identifikovať na Biskupskom úrade, z ktorej farnosti prišiel príspevok. Ďakujeme za milodary.
Nové číslo časopisu Milujte sa (cena 1,50 €).
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z krstu Kataríny 100,-€; bohuznáma 100,-€;
bohuznáma 50,-€; bohuznáma rodina 100,-€; bohuznáma 50,-€; bohuznáma 50,-€; bohuznámy 20,-€;
Karol 50,-€; z pohrebu Alžbety Joppovej 70,-€; bohuznámi novomanželia 100,-€; bohuznámy 200,-€;
z krstu Dávida Imricha 25,-€; bohuznáma 50,-€
Milodary obetované na seminár: bohuznáma 50,-€
Milodary obetované pre chod kostolov: bohuznáma rodina 50,-€
- úprimná vďaka
Ďakujeme trom farníkom, ktorí v sobotu z vlastnej vôle pomohli pri úprave kostolného dvora.

