VI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B - 14. február 2021 FARSKÉ OZNAMY - (15. – 21. február 2021)
ST 17.2.
NE 21.2.

PO
UT

LITURGICKÝ KALENDÁR
Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia, deň pokánia v celej Cirkvi
I. PÔSTNA NEDEĽA – B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Za BP a zdravie pre Karola (40 r.)
+ kňaz Fedor Lejša
+ Dušan, Mária, Milan a Ján
+ Július Demek
+ Jozef Nemergut
Zosnulí z rod. Hudákovej
+ Otília a František
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Zosnulí z rod. Pokrivčákovej a Boreckej
+ Alojz (2. výr.)
Za zdravie a BP pre Máriu
Poďak. Margity Česákovej za 90 r.
Poď. p. primárovi a zdr. pers. int. odd.
Za BP a zdravie pre Júliu
+ Ján Fabian
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+ Ján, Jozef a Anna
17.00

7.00

9.00

Za zdr. a B pomoc pre Valentínu a Veroniku
Za zdr. a BP pre rod. Benčovú a požehnaný pôrod

Za zdr. a BP pre Michaelu a Branislava
+ Jozef Ondřich
+ Miloš Imrich (1. výr.)
+ Milan Nendza (10. výr.)
+ Alexandra, Mikuláš a Miroslav
+ Ján, Michal a Elena
+ Anton Jeleň (30. deň)
+ Žofia Malastová
Za farníkov
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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, kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre
streamovanie súkromnej bohoslužby je 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.
Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu
(jeden raz dosýta sa najesť a dva razy niečo zajesť, ale bez mäsa). Tento prísny pôst viaže všetkých, ktorí dovŕšili
18. a začali 60. rok života. Pre ostatných platí zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Aj keď na znak pokánia a
obrátenia nemôžeme byť poznačení popolom, o to viac nech sa skutočné obrátenie prejaví v našom živote.
Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni vo Farskom kostole: v piatok o 16.30 a v nedeľu o 15.00.
Vo štvrtok 18. februára by sa malo konať piate stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV. Téma: "O Duchu Svätom".
Prednášku s prezentáciou (autorom je Mons. prof. Jozef Bieľak) nájdeme na našej stránke.
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.
Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už desiaty ročník kampane Pôstna
krabička pre Afriku. Pôstne krabičky sú k dispozícii v predsieni Farského kostola a môžeme si ich zobrať domov.
Viac informácií nájdeme na plagáte a na stránke www.postnakrabicka.sk.
Saleziáni don Bosca a Pavlíni pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. februára. Tento
14. ročník bude veľmi špecifický – po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých
zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Svätú omšu, ktorá bude v Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie bude celebrovať pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Viac na stránke www.zalubeni.sk.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z krstu Diany 50,-€; z pohrebu Anny Sabovej rod. Zentkovej
300,-€; Karol 50,-€; z krstu Elišky 150,-€; z pohrebu Pavla Plavnického 200,-€
Zbierka SL: bohuznáma rodina 50,-€; bohuznáma 100,-€; Mária 50,-€; Ján 300,-€; Katarína 50,-€; Stanislav 50,€; Gabriela 70,-€; Mária 30,-€; Pavol 150,-€; Júlia 20,-€; Mária a Ľubomír 100,-€; Ján 20,-€; Peter 100,-€;
bohuznáma rodina 20,-€; Mária 100,-€; Michal s rod. 500,-€; Ján a Viera s rod. 50,-€; Alžbeta a Martin 50,-€;
Gabriela 100,-€
- úprimná vďaka
Minulú nedeľu by bola zbierka pre opravy Farského a Filiálneho kostola, keďže sa nemohla konať v
kostoloch, poprosili sme tých, ktorí by mohli a chceli, tak mohli počas tohoto týždňa prispieť na čísla účtov
našej farnosti. Do soboty sa takto vyzbieralo pre Farský kostol 1 910,-€ a pre Filiálny kostol 0,00 €. Úprimne
ďakujeme a prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo.

