II. NEDEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – B – 3. január 2021
FARSKÉ OZNAMY (4. – 10. január2021)
Liturgia domácej cirkvi - II. nedeľa po Narodení Pána na stránke farnosti.

LITURGICKÝ KALENDÁR
UT 5.1. Večer: z nasledujúcej slávnosti
ST 6.1. SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA – B – PRIKÁZANÝ SVIATOK
NE 10.1. SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA – B

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
+ Mária, Jozef, Štefan a Irena
17.00 + Anna, Štefan a Ján
+ Michal Repka
Za zdravie a BP pre Jána a Evu
17.00 Za zdravie a BP pre Cecíliu
Za zdravie a BP pre Štefana
Za farníkov
+ Mária a Jozef Znancovci
9.00
Za zdr. a BP pre Alžbetu Tokarčíkovú
Za zdr. a BP pre rod. Jolany Špesovej
Za zdr. a BP pre kňazov a duch. povol.
17.00 Za zdravie a BP pre Andreja s rodinou
+ Vincent a Margita
KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
------- ------------------------------------------------
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Poďak. Ireny (90 r.) a Michala (70 r.)
17.00 + František a Berta
Poďakovanie za šťastný pôrod
+ Ján a Mária Miškovičovci
7.00
Za zdravie Nikolasa Horvátha
+ Ján, Mikuláš, Helena, Veronika a Štefan

9.00

+ Ján, Michal a Elena
+ Miloslav Novák (1. výr.)
Za zdravie a BP pre Rudolfa (77 r.)
Za farníkov

PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
-------- -----------------------------------------------
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FARSKÉ OZNAMY
Zmeny od 1. januára 2021:
- Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky.
- Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a
pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, sú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára
pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i
veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie
mimoriadne potrebná.
- Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Takéto súkromné bohoslužby je
možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie
súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Nie je
dovolené, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa
poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.
- Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane
kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
- Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka
verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
- V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
Priamy prenos svätých omší z Farského kostola sv. Mikuláša: časy a úmysly svätých omší podľa oznamov.
Úmysly dnes (3.1.): + Štefan (D), + Jozef Kún (1. výr.) (M), + Viktor, Roman, Barbora a Tomáš (L), Za farníkov (P).
Úradné hodiny sú zrušené, v dôležitých záležitostiach prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00
alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk (kontakty kňazov: Dominik - ddominus@gmail.com; Lukáš lukasstolarik@gmail.com; Milan - milan.luptak1@gmail.com; Pavol - pauluslacko@gmail.com).
Predmanželská príprava je kvôli opatreniam zrušená do odvolania a krstná príprava po dohode pri zápise
krstu bude v sobotu dopoludnia v Kostole sv. Petra a Pavla.
Na našu výzvu ohľadom pomocného kostolníka do Farského kostola sa nám prihlásil Mgr. Adrián Kmeč, ktorý
bude pomáhať pánovi kostolníkovi Jánovi Virostkovi (ktorý je momentálne v karanténe). Naďalej prosíme, aby
sa prihlásili záujemcovia do Kostola sv. Petra a Pavla a ešte jeden do Farského kostola.
Vyslovujeme vrúcne poďakovanie tým, ktorí podporili koledovanie Dobrej noviny sumou 1 500,31 €, z toho
v Podsadku 104,29 €.
Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola: Mária 40,-€; z krstu Dalibora Stesňáka 30,-€
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z krstu Samuela Stempu 300,-€; Mária 15,-€; Anna 100,-€;
bohuznáma 100,-€; Ladislav 50,-€; bohuznáma 100,-€; miništranti 10,-€; Mária 40,-€; z pohrebu Márie Blizmanovej
100,-€; z krstu Júlie Olejňákovej 50,-€; bohuznámi 75,-€; z pohrebu Mariána Žida 100,-€; Martin 100,-€; z krstu
Lukáša Romana 30,-€
- úprimná vďaka

