
FARSKÉ OZNAMY (23. – 29. november 2020) 
XXXIV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA - 22. november 2020 

 

 Dnes sa koná v kostoloch pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou obnova zasvätenia 
ľudského pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu (pri každej svätej omši po modlitbe po prijímaní). Kto sa 
zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok 
Krista Kráľa, môže získať úplné 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).  

 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

UT 24.11. Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spoločníci, mučeníci (spomienka) 
ST  25.11. Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica (ľubovoľná spomienka) 
NE  29.11. I. ADVENTNÁ NEDEĽA – B 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 
 

 

FARSKÉ OZNAMY 
  

 Tí veriaci, ktorí sa dnes (22. novembra) nemôžu zúčastniť, kvôli súčasným okolnostiam, na svätej 
omši, budú mať možnosť prijať Eucharistiu o 15.00 vo Farskom kostole (šachovnicové sedenie a 
ostatné opatrenia,...) 
 
 Naďalej platia nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb: 
- platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky. 
- šachovnicové sedenie (okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti; vyznačené miesto - žltá okrúhla 
nálepka s obrazom sv. Mikuláša, prosíme nestŕhať nálepky!). 
- 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 vchod, 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. 
- 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. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ Michal a Alžbeta 
+ Jozef, Oto, Emil a Róbert 

M
D 

PO 17.00 + Jozef, Andrej, Pavol, Mária a Michal L 

UT 
6.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre Petra s rodinou 
Za zdravie a BP pre Vieru 

P
M 

UT 
13.00 
17.00 

+ Michal Demák – pohrebná NC 
+ Mikuláš, Mária a Štefan 

L 
D 

ST 
6.00 
18.30 

Na úmysel celebranta 
+ Magdaléna Bigošová (1. výr.) 

D
L 

ST 17.00 Za zdravie a BP pre Zuzanu s rodinou P 

ŠT 
6.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre rod. Kokyovú 
+ Anton, Anna a Ružica 

M
D 

ŠT 17.00 + Jozef, Mária, Pavol a Ondrej Kupeckí L 

PI 
6.00 
18.30 

+ Štefan Kocún (5. výr.) 
Poďakovanie za 50 r. života syna 

P 
L 

PI 17.00 + Milan Korub a zosn. z rod. Habiňákovej M 

SO 
6.30 
18.30 

Za BP a zdravie pre Magdalénu 
Za BP a zdravie pre Henrietu s rodinou 

L
M 

SO -------- ----------------------------------------------- - 

NE 

7.30 
9.00 
10.30 
18.30 

+ Elena, Michal a Ján 
Na úmysel celebranta 
Za zdravie a BP pre Martina 
+ Miroslav 

D
D 
L
L 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

+ Rudolf Ondič (30. deň) 
Poďakovanie Ericha za 80 r. 
+ Mária a Viliam Kasperkevičovci 

M
M
P 

 PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa 

  

  UT 
ST 
NE 

 

17.00 
17.00 
9.00 

11.00 

Poďak. za 95 r. života Anny Žabkovej 
+ Peter Kinský (30. deň) 
+ Eva, Michal a zosn. z r. Mištovej a Alexikovej 

Za zdravie a BP pre Miriam (30 r.) 

Ľ 
M 
P 
Ľ 



- sväté omše o 17.00 v Kostole sv. Petra a Pavla (okrem štvrtka a piatka), v piatok o 18.30 vo 
Farskom kostole a v nedeľu o 8.30 v Kostole sv. Petra a Pavla sú určené pre seniorov nad 65 rokov.  
- 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. 
 

Živé prenosy svätých omší z nášho Farského kostola podľa času slávenia: 
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 v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Svätú 
omšu bude celebrovať a katechézu prednesie dp. Ľuboš Laškoty, riaditeľ Komisie pre mládež v Spišskej 
diecéze. Účasť birmovancov je povinná. Prosíme ostatných farníkov, aby vo štvrtok a v 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. 

 
Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu prevziať Pútnik svätovojtešský na rok 2021 

a podielovú knihu, a to v termíne od 23. novembra do 15. decembra, od pondelka do piatku po 
večerných svätých omšiach. Zároveň je možné zaplatiť členský príspevok vo výške 8,- €. 
 
 Budúcou nedeľou, ktorá je I. adventnou, začíname nový cirkevný rok. Požehnanie adventného 
venca a tiež tých, ktoré si pripravíte a budete ich mať vo svojich domovoch a pri nich sa budete 
spoločne modlievať, bude v sobotu pri večernej svätej omši a v nedeľu pri všetkých svätých omšiach. 
Svoje vence môžete priniesť na požehnanie do kostola pred oltár pred začiatkom svätej omše. 
  
 Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na katolícku charitu. Spišská katolícka charita ďakuje 
všetkým dobrodincom, ktorí počas  I. adventnej nedele prispejú na charitu (možnosť zobrať si letáčiky 
s poukážkou). 
  
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma 200,-€; manželia Viera a Ján 50,-€; 
Marcela 80,-€; z pohrebu Karola Tokarčíka 100,-€; bohuznáma rodina z krstu 70,-€; z pohrebu Leopolda 
Bujnu 10,-€; Marta zo Slovenského Grobu 45,-€; Ladislav 50,-€; Mária 50,-€; z pohrebu Jána Štefaňáka 
50,-€; z krstu Matúša 50,-€ 
 Milodary obetované na seminár: bohuznámy 100,-€ 
 Milodary obetované na misie: Magdaléna 50,-€                                                          - úprimná vďaka 

 

https://youtu.be/L0UZ6Oc_sEE
mailto:stara_lubovna@kapitula.sk

