FARSKÉ OZNAMY (24. – 30. máj 2021)
NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO – B – TURÍCE – 23. máj 2021
O 16.15 bude možnosť individuálne prijať sväté prijímanie pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť na svätej
omši. Zachovajme všetky potrebné opatrenia (R+O+R = respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk).
Dnešnou slávnosťou sa končí Veľkonočné obdobie a pokračuje Cezročné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel
Pána.
LITURGICKÝ KALENDÁR
PO 24.5. Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi (spomienka); Svätodušný – turíčny pondelok
ST 26.5. Sv. Filip Neri, kňaz (spomienka)
ŠT 27.5. Náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz (sviatok)
NE 30.5. SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Mikuláš a Anna
Na úmysel celebranta
Zosnulí Františkánski terciári
+ Emil, Mária a Michal
+ Štefan, Anna, Ján, Michal a Štefan
Na úmysel celebranta
+ Emil a Olina Kačurovci
Poď. Moniky a Jozefa za 25 r. manž.
Za zdravie a BP pre Alžbetu (80 r.)
Na úmysel celebranta
Za zdravie a BP pre rod. Hudákovú
Na úmysel celebranta

jo + Anna a Andrej Tobiášovci
jv Na úmysel celebranta
ak Za BP a zdr. pre rod. Čermákovú a Titelbakovú
ak + Terézia
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18.00
+ Helena Sitárová
18.00
Na úmysel celebranta
18.00
Na úmysel celebranta
9.00
Za farníkov
11.00
Na úmysel celebranta
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
Za BP a zdravie pre Máriu
Na úmysel celebranta
+ Žofia Malastová
+ Iveta Pružinská
jo Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Za B pomoc a zdravie pre Alicu
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Na úmysel celebranta
+ Mária Dziaková
Poď. Márie a Petra za 50 r. manž.
Za zdr. a BP pre Antona (80 r.) a Katarínu
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+ Michal a Katarína Hutníkovci
+ Libuša (30. deň)
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FARSKÉ OZNAMY
Od 19. apríla je obnovené verejné slávenie bohoslužieb a podlieha viacerým obmedzeniam za dodržiavania
protipandemických opatrení (R+O+R = respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk):
- Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky.
- Účasť je možná, avšak dobrovoľná, a pritom obmedzená počtom: 1 osoba na 15 m 2 (do počtu sa
nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby). Kostol sv. Petra a Pavla: 35 ľudí = kostolník,
organista, usporiadateľ - služba pri vstupe, kňaz, iba jeden miništrant (aby mali možnosť ostatní farníci) + 30
farníkov – 20 v lodi kostola a 10 na chóre; Podsadek: 15 ľudí = kostolník, organista, kňaz, jeden miništrant + 11
farníkov – 10 v lodi kostola a 1 na chóre.
- Kostol bude otvorený (iba hlavný vchod) 15 minút pred začiatkom svätej omše (kostolníci a usporiadatelia
nech to dodržiavajú a ostatní ich rešpektujme), po príchode pred kostol sa stavajme do radu a
nepredbiehajme sa, sakristia bude zamknutá, poprosíme na každú svätú omšu jedného službukonajúceho
usporiadateľa - ten kto bude mať službu pri vstupe a aj pre seba istotu účasti na danej svätej omši (v Podsadku
pán kostolník) - spočítať vstupujúcich a usmerniť ich na sedenie v lodi kostola a na chóre (v lavici iba jedna
osoba), službukonajúci usporiadateľ nech sa prihlási cez stránku farnosti (ak nemá prístup na internet, nech
niekoho poprosí) na jednotlivé sväté omše (stačí uviesť krstné meno): pondelok - piatok: 6.00, 8.00, 17.00 a
18.30; sobota 6.30, 17.00 a 18.30; nedeľa 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 17.00 a 18.30.
Službukonajúci usporiadateľ spočíta pri vstupe ľudí (v Kostole sv. Petra a Pavla 30; v Podsadku 11), dohliadne
na dezinfekciu rúk a použitie respirátora, potom sa kostol uzamkne, ak by niekto potreboval počas svätej
omše odísť, tak cez sakristiu, pred svätou omšou sa spoločne nemodlíme ani posvätný ruženec (pomodlíme sa v
rodinách). Ak sa niekto pre obmedzený počet nedostane do kostola na svätú omšu, môže pri dodržaní
vzájomných rozostupov dva metre a s použitím rúška zostať pred kostolom a prísť na záver svätej omše na
sväté prijímanie.
- Sväté prijímanie na ruku (kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde
celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ mu podá Eucharistiu do úst - a po kontakte si dezinfikuje ruky).
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- Sväté omše pondelok – piatok o 6.00 a 8.00 a v sobotu o 6.30 budú recitované, bez spevu a hry organa.
- Sviatosť zmierenia za dodržania opatrení: Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok až piatok 15.00 – 16.30, nie
pred, ani počas svätej omše.
- Priamy prenos z Kostola sv. Petra a Pavla (časy a úmysly svätých omší podľa oznamov):
https://www.youtube.com/watch?v=L0UZ6Oc_sEE
- Vyzývame k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre
všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Žiadame o
pochopenie a ohľaduplnosť, aby sme dali možnosť íst na svätú omšu aj iným, nevideli len seba, nemusíme ísť
každý deň, ale sa vystriedajme, rešpektujeme ohraničený počet účastníkov na svätej omši (30 v Kostole sv.
Petra a Pavla / 11 v Podsadku). Nerozčuľujme sa a rešpektujme to.
Svätá omša a katechéza za účasti birmovancov: v piatok o 17.00 len pre birmovancov skupín animátorov
Miroslavy Valčákovej a Martina Dubjela. Pre ostatných birmovancov a farníkov online. Otázky k príprave na
sviatosť birmovania: http://rkfarnost-sl.sk/index_files/2020_otazky_pre%20birmovancov_SL.pdf.
Svätá omša za účasti detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie: štvrtok o 17.00 v Kostole sv. Petra a
Pavla o 17.00 - žiaci (s otcom alebo matkou) ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda (15 detí) a ZŠ Za vodou (14 detí). Táto
svätá omša je len pre deti a ich rodičov. Pre deti z ostatných škôl online.
Slávnosť prvého svätého prijímania v Podsadku: 27. júna (bližšie informácie budeme priebežne oznamovať)
Slávnosť prvého svätého prijímania v Kostole sv. Petra a Pavla
Nedeľa 13. júna 2021: 9.30 ZŠ Komenského 3.C(3) + 3.D(20); 11.00 ZŠ Komenského 3.A(13)+3.B(16)
Nedeľa 20. júna 2021: 9.30 ZŠ Levočská 3.A+3.B(16) + ZŠ Za vodou (14); 11.00 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda (15)
Za rešpektovania a dodržiavania v tom čase platných hygienických nariadení (bez slávnostného vstupu,
jednoduchá výzdoba, časovo kratšie, deti zaujmú miesto pred svätou omšou, rozostupy, respirátory,
dezinfekcia,...) Ak by opatrenia boli také ako teraz, tak by mohli byť na slávnosti iba deti s jedným z rodičov (otec
alebo matka) a viac nikto iný. Potrebné informácie budeme priebežne oznamovať.
Krstná príprava v sobotu o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.
Predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.
Májové pobožnosti: v rodinách so svojimi blízkymi.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznámi novomanželia 50,-€; bohuznáma 200,-€;
bohuznáma 100,-€; Apolónia 50,-€; bohuznáma rodina 200,-€; Agnesa Reľovská 20,-€; Katarína 20,-€; Marcela 50,-€;
Marta 110,-€; Filip 20,-€; Jozef 1 000,-€; bohuznáma 50,-€; bohuznáma rodina 500,-€; z pohrebu Anny Frisovej
100,-€; bohuznáma rodina 100,-€; Katarína 20,-€; Alena 20,-€; Margita 50,-€; Magdaléna 100,-€; pokladnička pre
opravy 790,86 €
- úprimná vďaka
Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na katolícke masmédiá. Vyzbieralo 771,43 €, z toho
v Podsadku 76,05 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie.
ZBIERKA PRE SVÄTÚ ZEM (BOŽÍ HROB): Dnes končí a tento rok bola realizovaná počas celého veľkonočného
obdobia zasielaním individuálnych darov priamo na bankový účet biskupstva: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS
pre identifikáciu farnosti: 412 010 939. Ďakujeme za všetky dary.
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 osob ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v
ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Július Zbuška, bývajúci vo Vyšných Ružbachoch a Alexandra Eštoková,
bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); MARTIN MATIAŠ, bývajúci v Spišskej Belej a MONIKA PIŠTEJOVÁ, bývajúca
v Hromoši (2.x); MILAN MURÍN, bývajúci v Trenčíne a ZUZANA KIČUROVÁ, bývajúca v Trenčíne (2.x); Radoslav
Pompa, bývajúci v Toporci a Kvetoslava Čurejová, bývajúca v Toporci (2.x); Matej Tichý, bývajúci v Bratislave
a Veronika Činčilová, bývajúca v Starej Ľubovni (1.a2.x); Ján Kosturko, bývajúci v Starej Ľubovni a Anna
Klembarová, bývajúca v Toryse (1.a2.x); Matúš Sýkora, bývajúci v Starej Ľubovni a Henrieta Hudáková,
bývajúca v Bardejove - Vinbargu (1.a2.x); DÁVID KRAJŇÁK, bývajúci v Chorvátskom Grobe – Čiernej Vode
a MÁRIA DULÁKOVÁ, bývajúca Chorvátskom Grobe – Čiernej Vode (1.x); TOMÁŠ MLADUČKÝ, bývajúci v Stráňach
pod Tatrami a KRISTÍNA BALÁŽOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (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.

