
III. PÔSTNA NEDEĽA – B - 7. marec 2021 - FARSKÉ OZNAMY (8. – 14. marec 2021) 

 Dnes bude pobožnosť Krížovej cesty vo Farskom kostole o 15.00 (online). 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

 

NE 14.3. IV. PÔSTNA NEDEĽA – B 
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

   

 FARSKÉ OZNAMY 
 
 

- Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky. 
- od 1. januára je pozastavené verejné slávenie 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(https://www.youtube.com/watch?v=L0UZ6Oc_sEE): 
časy a úmysly svätých omší podľa oznamov. 
 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. Otázky k príprave na 
sviatosť birmovania: http://rkfarnost-sl.sk/index_files/2020_otazky_pre%20birmovancov_SL.pdf. 
 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.  

Cyklus prednášok pre snúbencov v rámci  prípravy na manželstvo, forma online - mimoriadna forma počas 
pretrvávajúcich pandemických obmedzení, dávame súhlas snúbencom, ktorí budú mať u nás sobáš, potom bude potrebné 
potvrdenie o absolvovaní prípravy. Možnosť prihlásiť sa na stránke: www.domanzelstva.sk/online 

Slávnosť prvého svätého prijímania: Prosíme rodičov a katechétov, aby s prvoprijímajúcimi deťmi využili čas okrem 
modlitieb aj na opakovanie a prehĺbenie základných náboženských vedomostí a na osvojenie si priebehu sviatosti 
zmierenia. V súčasnej situácii nie je možné plánovať nejaké konkrétne termíny, ak budú deti pripravené a  bude 
pandemická situácia lepšia a opatrenia to dovolia, tak by pristúpili k Eucharistii tým spôsobom ako minulý rok, teda po 
jednotlivých školách v druhej polovici júna. O všetkom Vás budeme vopred informovať.  

V sobotu 13. marca je 8. výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka. Pamätajme na neho vo svojich 
modlitbách. 

Možnosť darovať 2% zaplatených daní - tlačivá nájdeme na stránke diecézy: dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=182. 
Milodary pre opravy Farského kostola: Jozef z Košíc 100,-€; Ján 20,-€; bohuznáma 20,-€; bohuznáma 100,-€; 

bohuznáma rodina 100,-€; bohuznáma rodina 100,-€; bohuznáma 200,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma 100,-€; Kristián 
50,-€; Margita 50,-€; bohuznáma 35,-€; Janka 50,-€; Martin 50,-€; rodina Hutniková 50,-€; Štefan s rodinou 1 000,-€; Karol 
100,-€  

Milodary pre jarnú zbierku na charitu: bohuznáma 10,-€     
Milodary pre potreby kostolov: bohuznáma 20,-€; bohuznáma 20,-€                                                   - úprimná vďaka 
Dnes by bola zbierka pre opravy Farského a Filiálneho kostola, keďže sa nemôže konať v kostoloch, poprosili by 

sme tých, ktorí by mohli a chcú, tak môžu prispieť na čísla účtov: SK22 0900 0000 0001 0386 3036; SK94 0200 0000 
0037 5596 4258; SK50 5200 0000 0000 0421 8947. Prosíme v poznámke uviesť Zbierka SL alebo Zbierka Podsadek a tiež 
prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo. 

 

 FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA 

PO 17.00 
Za zdravie a BP pre rod. Ščurkovú 
+ Július a Alžbeta 
+ Jakub, Anna a Jakub 
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PI 17.00 
+ Michal Vyšovský 
+ Mikuláš Iľkovič 
Za zdravie a BP pre Helenu Kičurovú (80 r.) 
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UT 17.00 
Za zdr., BP a dary DS pre dobrodincov 
Za BP pre manžela Ondreja 
+ Ján a Pavlína Zuberovci 
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SO 7.00 
+ Pavol 
+ Ladislav, Emília a Štefan Krafčákovci 
Zosn. z rod. Vorobeľovej, Sakmarovej a Reľovskej 
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ST 17.00 

+ Mária a Ján Murdzovci 
+ Jozef, Anna, František a Jozef Balážovci 

Za zdr. a BP pre Annu a Martu s rod. 
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NE 9.00 

Za zdravie a BP pre Máriu 
+ Mons. Ján Zentko, Ondrej a Otília 
+ Vojtech, Helena, Jozef a Miroslava 
Za farníkov 
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ŠT 17.00 

+ Jozef a Štefánia Kormaníkovci a zosn. z rod. Jeleňovej 

+ Anna a Martin 
+ Ján, Katarína a Ján 
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