IV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 31. január 2021
FARSKÉ OZNAMY (1. – 7. február 2021)
LITURGICKÝ KALENDÁR
UT 2.2.
ST 3.2.
ŠT 4.2.
PI 5.2.
SO 6.2.
NE 7.2.

Obetovanie Pána – Hromnice (sviatok)
Sv. Blažej, biskup a mučeník (ľubovoľná spomienka)
Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania
Sv. Agáta, panna a mučenica (spomienka); Prvý piatok
Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci (spomienka); Prvá sobota – Fatimská pobožnosť nebude
V. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
+ Vilma Ščurková
+ Lucia, František a Michal
+ Anna a Pavol Madanskí
+ Katarína a Štefan Mačugovci
+ Agáta a Jozef
Za zdravie a BP pre Ladislava s rod.
+ Vilma, Jozef a Valent
+ Andrej, Anna a Magdaléna
+ Milan Hutník
+ Pavol Švec
Za zdr. a BP pre kňazov a duch. povol.
+ Ján Fabián
+ Michal Repka
KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
------------------------------------------------
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Za zdravie a BP pre rodinu
17.00 Za zdr. a BP pre Jozefa, Mareka a Miroslava
Poďakovanie Serafíny za 70 r.
Za zdravie a BP pre Máriu Grešovú
7.00
Poďakovanie Stanislavy za 70 r.
+ Jozef Kormaník (1. výr.)
Za zdr. a B pož. pre Máriu s rod.
+ Ivan (30. deň)
9.00
+ Dorota, Viktor a Ján Homjakovci
Za farníkov
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
-------- -----------------------------------------------

-

FARSKÉ OZNAMY
- Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky.
- od 1. januára je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb;
- 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, 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.
Posledná januárová nedeľa je už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku. Zároveň vás
informujeme aj o Dni otvorených dverí, keďže tento rok nie je možné prezenčne uskutočniť Deň otvorených dverí,
je organizovaný vo virtuálnej forme na dod.ku.sk a radi aspoň takouto formou privítajú záujemcov o štúdium aj z
našej diecézy. List rektora KU na stránke farnosti.
Katechéza pre birmovancov: online v piatok pri večernej svätej omši o 17.00.
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.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina z krstu 100,-€; Helena 70,-€; Júlia 20,-€;
bohuznáma 20,-€; DemjanDent s.r.o. 300,-€; bohuznáma 1 000,-€; Gabriela 50,-€; Mária 500,-€
- 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 ŠULIAN, bývajúci v Starej Ľubovni a MIRIAMA DRONZEKOVÁ,
bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); Martin Kuľka, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a Anna Palenčárová,
bývajúca vo Valalikoch (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.

