V. PÔSTNA NEDEĽA – B – 21. marec 2021 - FARSKÉ OZNAMY (22. – 28. marec 2021)
Od dnešnej nedele až do skončenia slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok zostanú zahalené kríže v kostoloch,
aby sme si viac uvedomili skutočnosť vykúpenia sveta Ježišom Kristom na kríži.
Popoludní bude pobožnosť Krížovej cesty vo Farskom kostole o 15.00 (online).

LITURGICKÝ KALENDÁR
ST 24.3. Večer: z nasledujúcej slávnosti
ŠT 25.3. Zvestovanie Pána (slávnosť)
NE 28.3. KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – B (36. medzinárodný deň mládeže)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
+ Jozef, Zuzana, Anna a Štefan
Za zdr. a BP pre Valériu a Jána
+ Ondrej a Anna
Za zdr. a BP pre Alenu Osvaldovú s rod.
Zosnulí z rod. Kocúnovej a Kaletovej
Zosnulí z rod. Jána Landora
+ Alžbeta Imrichová
+ Emília Husárová (30. deň)
+ Andrej Štellmach a rodičia
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Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
+ kňaz Ladislav
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FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
+ Mikuláš a Anna
17.00 + František
+ Michal
+ Ján Nemergut (30. deň)
7.00
Za B milosť a pož. pre Máriu s rod.
+ Tomáš, Paulína, Jozef, Paulína a Štefan

+ Štefan Pluta
9.00

Za BP a zdr. pre rod. Petra Barnovského

Za zdr. a BP pre Katarínu, Ellu a Eliáša
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 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 (online): 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 (respirátor, 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
Možnosť darovať 2% zaplatených daní - tlačivá nájdeme na stránke diecézy: dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=182.
Milodary pre opravy Farského kostola: Ladislav 20,-€; bohuznáma rodina 60,-€; bohuznáma rodina 120,-€; bohuznámy
10,-€; pokladnička pre opravy 1 304,63 €; Justína 100,-€; Monika 20,-€; bohuznáma 45,-€; bohuznámi manželia 35,-€;
bohuznáma 10,-€; z krstu Dušana Žida 100,-€; Marcela 50,-€; bohuznáma 210,-€; bohuznámy 50,-€; Alena 20,-€
Zbierka SL: Apolónia 50,-€; Miroslav 20,-€; Ján 10,-€; Gabriela 50,-€
Zbierka Podsadek: Monika 200,-€ (minulú nedeľu sme omylom hlásili 100,-€)
Milodary pre potreby kostolov: bohuznáma rodina 45,-€; bohuznáme 20,-€; 10,-€ a 50,-€
- úprimná vďaka
Konferencia biskupov Slovenska ohlásila celoslovenskú zbierku na pomoc ľuďom v núdzi v regióne Blízkeho východu.
Zbierka sa uskutoční dnes na V. pôstnu nedeľu. Otcovia biskupi nás pozývajú, aby sme zbierku podporili darom na účet
Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097. Bližšie informácie na stránke utecenci.kbs.sk. (Na tento
účel obetovali: bohuznámy 30,-€.)
Zmena času: Zo soboty (27.III.) na nedeľu (28.III.) sa začína letný čas a hodiny si posunieme o hodinu dopredu. (Napríklad, ak
pôjdeme spať v sobotu o 22.00, tak si hodinky posunieme na 23.00, teda budeme spať o hodinu menej.)

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: TOMÁŠ BUDICKÝ, bývajúci v Bytči a VERONIKA KRAFČÍKOVÁ, bývajúca
v Bytči (1.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.

