II. PÔSTNA NEDEĽA – B - 28. február 2021 - FARSKÉ OZNAMY (1. – 7. marec 2021)
Dnes bude pobožnosť Krížovej cesty vo Farskom kostole o 15.00 (online).

LITURGICKÝ KALENDÁR
ŠT 4.3. Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania
PI 5.3. Prvý piatok
SO 6.3. Prvá sobota – Fatimská pobožnosť nebude
NE 7.3. III. PÔSTNA NEDEĽA – B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
+ Pavol Mezeš
Zosnulí z rod. Šiškovej
Za zdr. a BP pre Ladislava a Janu
+ Anna Plavnická
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+ Štefan Kaščák
Zosnulí z rod. Gontkovičovej
+ Jozef Špes
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+ Gustáv Husár
+ Anna, Štefan, Gizela a František
Zosn. z rod. Petriľákovej a Kormaníkovej
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+ Margita, Jozef, Barbora a Ján
Za zdr. a BP pre kňazov a duch. povol.
+ Michal Repka
+ Anna Plavnická
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
+ Mária, Michal a Emil
+ Anton
17.00
+ Ján Staš
+ Mária (1. výr.)
+ Ján, Helena a Ján
Za zdravie a BP pre Blanku s rod.
7.00
Za BP pre Kristínu a Štefana s rod.
+ Ján, Agnesa a Marián
+ Ján, Michal a Elena
+ Ján Grib
9.00

Za zdr. a BP pre Františka Landora (70 r.)

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.
V stredu 3. marca bude v našej farnosti vo Farskom kostole celodenná poklona pred vystavenou Najsvätejšou
Sviatosťou Oltárnou. Sviatosť Oltárna bude vystavená od 8.00 až do 16.45, kedy začne záverečná pobožnosť. Na
poklone môže byť jeden veriaci v predsieni kostola, kostol bude zatvorený a otvorená bude iba predsieň.
Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni vo Farskom kostole: v piatok o 16.30 a v nedeľu o 15.00.
Online katechéza pre birmovancov: v piatok najskôr svätá omša o 17.00 a po nej katechéza.
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). V nevyhnutných
záležitostiach pri vstupe do budovy Farského úradu je potrebné: preukázať sa negatívnym PCR alebo Ag
testom nie starším ako 7 dní; najviac jedna osoba (prípadne s dieťaťom), stručnosť + ROR (rúška; odstup,
dezinfekcia rúk).
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 pre opravy Farského kostola: Vladimír 50,-€; Pavol 140,-€; Anna 100,-€; bohuznámi 50,-€; Ladislav
20,-€; bohuznáma 100,-€; Peter 50,-€; Janka 50,-€; Dorota 100,-€; Ladislav 50,-€; Vladislav 50,-€; Kristína z
Kolačkova 100,-€; pokladnička pre opravy 482,-€; bohuznámy 200,-€; z pohrebu Jána Greizingera 100,-€; Daniela
100,-€; Mária 50,-€; Jozef 1 000,-€; bohuznáma 10,-€; Mária s rodinou 300,-€; z pohrebu Jána Nemerguta 100,-€;
Veronika 100,-€
Milodary pre opravy Filiálneho kostola: z pohrebu Heleny Sitárovej 70,-€
Milodary na jarnú zbierku na charitu: bohuznáma 20,-€; bohuznáma 20,-€; bohuznámi 70,-€; bohuznáma 10,-€
Milodary obetované pre réžiu kostolov: bohuznáma 20,-€
- úprimná vďaka

