FARSKÉ OZNAMY (7. - 13. jún 2021) - X. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B - 6. jún 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).

LITURGICKÝ KALENDÁR
ŠT 10.6.
PI 11.6.
SO 12.6.
NE 13.6.

Večer: z nasledujúcej slávnosti
NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO (slávnosť); svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie (spomienka)
XI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
jo + Margita, Jozef, Ľudmila a Peter
jv Na úmysel celebranta
ak + František
ak + Emília, Ladislav Fečkovci a Štefan Krafčák
jo Za B pož. a pomoc pre Vladimíra
jv Za zdravie a BP pre Margitu s rod.
+ Edita Dragošeková – pohrebná NC
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Na úmysel celebranta
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+ Jozef, Michal a Štefan
Na úmysel celebranta
+ Ján
Na úmysel celebranta
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Za B pomoc pre Barboru a Lucianu s rod.
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Na úmysel celebranta
+ Jirka
Za zdravie a BP pre Štefana
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
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Za BP a zdravie pre deti s rodinami
+ Vanesa
Na úmysel celebranta
Za zdr. a BP pre Luciu a Emila s rod.
Na úmysel celebranta
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
jo + Antonio
jv Na úmysel celebranta
ak Poď Henriety za 20 r. a BP pre Michala s rod.
ak + Peter, Terézia, Jakub a Antónia
jo Na úmysel celebranta
Sobášny obrad:
Michal Hromjak – Anna rod. Džurná
Sobáš so svätou omšou:
Dávid Krajňák – Mária Duláková
-- Svätá omša nebude.
Za zdravie a BP pre manžela a deti
jo Za zdravie a BP pre Antona (60 r.)
jv + Ivan Pompa
Za prvoprijímajúce deti
Za prvoprijímajúce deti
Na úmysel celeberanta
Na úmysel celebranta
+ Miroslav a Anna
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DOMOV PRE SENIOROV
Kaplnka sv. Joachima a Anny (iba pre obyvateľov)
14.30
Za zdravie a BP Magdalény
P
14.30
+ Anna, Jozef, Helena a Milan
D
14.30
+ Marcel a Veronika
M
9.00
(gr.-kat.)
-

FARSKÉ OZNAMY
- Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky. Podľa
COVID automatu je náš okres od pondelka 7. júna v oranžovej farbe (stupeň ostražitosti II.) a je čiastočná zmena
opatrení!!! Opatrenia boli konzultované s RÚVZ v Starej Ľubovni.
- Platí zásada (R+O+R = nemusí byť respirátor, stačí rúško + odstupy + dezinfekcia rúk).
- Účasť je možná, avšak dobrovoľná, a pritom obmedzená počtom: počet účastníkov sa zmenil na 25 % kapacity
miest na sedenie v chrámoch (do počtu sa berú aj deti do 10 rokov). V praxi to znamená, že každá druhá lavica v
kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Nie je možné
stáť v kostole (státie je dovolené iba v interiéroch, kde sa iba stojí); v Kostole sv. Petra a Pavla 138 miest na
sedenie, v Podsadku 45 (vyznačené miesto - žltá okrúhla nálepka s obrazom sv. Mikuláša); v tomto týždni ešte
poprosíme službukonajúcich usporiadateľov spočítať ľudí pri vstupe a žiadame, aby ste ich rešpektovali a
nediktovali im koľko ľudí majú pustiť!!! Usporiadatelia nech sa prihlásia cez stránku farnosti. 15 minút pred
začiatkom svätej omše bude otvorený iba hlavný vchod, ktorý sa po naplnení počtu uzavrie, po príchode pred
kostol sa stavajme do radu a nepredbiehajme sa, sakristia bude zamknutá, pred svätou omšou sa zatiaľ spoločne
nemodlíme ani posvätný ruženec (pomodlíme sa v rodinách), v závere svätej omše budú otvorené aj bočné vchody
pre východ z kostola. Ak by sa niekto pre obmedzený počet nedostal do kostola na svätú omšu, môže pri dodržaní
vzájomných rozostupov dva metre a s použitím rúška zostať pred kostolom (najviac 100 ľudí) a počas svätej omše
prísť 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).
- 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: pondelok a utorok 17.45 – 18.15; streda – 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
Svätá omša a katechéza za účasti birmovancov: v piatok o 17.00 len pre birmovancov. Pre ostatných 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 20. júna: 9.30 ZŠ Levočská 3.A+3.B(16) +
ZŠ Za vodou (14); 11.00 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda (15); nácvik spevu detí z týchto škôl v utorok 8. júna 15.30 16.30 v Kostole sv. Petra a Pavla.
Slávnosť prvého svätého prijímania v Kostole sv. Petra a Pavla 13. júna ZŠ Komenského pri svätej omši o 9.30
3.C(3) + 3.D(20) a 11.00 3.A(13)+3.B(16) - (usmernenia tiež konzultované s RÚVZ v Starej Ľubovni)
*** Nácvik detí na slávnostnú svätú omšu v pondelok 7. júna: 15.00 3.C a 3.D; 16.00 3.A a 3.B ZŠ Komenského Účasť
dieťaťa je nevyhnutná.
*** 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 Komenského 3.A, 3.B, 3.C a 3.D (52 detí). Pre deti z ostatných škôl online.
*** Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti: v sobotu 12. júna o 12.30 deti zo ZŠ Komenského;
*** Sviatosť zmierenia pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí: počas týždňa ako je uvedené vyššie;
*** Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: sobota od 16.00 do 18.00 (kvôli časovej vyťaženosti kostola);
*** Za rešpektovania a dodržiavania platných hygienických nariadení - bez slávnostného vstupu, jednoduchá
výzdoba, časovo kratšie, deti zaujmú miesto pred svätou omšou, rozostupy, rúška (aj prvoprijímajúce deti),
dezinfekcia,... Kvôli čiastočnému uvoľneniu opatrení na slávnosti môže byť: o 9.30 (23 detí) dieťa s obidvoma rodičmi a
ešte traja z rodiny a o 11.00 (29 detí) dieťa s obidvoma rodičmi a ešte jeden z rodiny, ostatní pri koste. Tiež prosíme, aby
počas slávnosti nikto nefotografoval, ani nenakrúcal na videokamere, okrem vopred na to určených! Deti s rodičmi
zaujmú svoje miesto v Kostole najneskôr 10 minút pred začiatkom slávnosti.
*** Pri slávnostnej svätej omši si deti budú obnovovať krstné sľuby, preto budú potrebovať sviecu (najlepšie krstnú, aj s
ochranným krúžkom proti stečeniu vosku).
V piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
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.
Pri rôznych príležitostiach pápež František hlása potrebu dodať a sprístupniť aktuálne dostupné vakcíny proti Covid19 všetkým, Konferencia biskupov Slovenska - vzhľadom na veľké množstvo protichodných, nepravdivých a prekrútených
informácií o závažnosti ochorenia a vakcinácii, aj vzhľadom na početné otázky zo strany veriacich žiadajúcich usmernenie
vo svedomí od kompetentnej autority vydala už skôr kladné stanovisko a odporúča vakcináciu (viac na kbs.sk).
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina 50,-€; bohuznáma rodina 200,-€; bohuznámi
z Jarmočnej ulice 32,-€; Kristián 50,-€; bohuznáma 50,-€; bohuznámi manželia 100,-€; bohuznáma 20,-€; Elena s rodinou
20,-€; bohuznáma 150,-€; bohuznáma 200,-€; bohuznáma 100,-€; Ján 200,-€; Dušan 100,-€; Ladislav 100,-€; bohuznáma
142,-€; Mária 20,-€; Janka 20,-€; z krstu Jozefa Dufalu 50,-€; pokladnička pre opravy 736,57 €
Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola: bohuznámy 100,-€
- úprimná vďaka
Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola).
Zbierka sa uskutoční počas svätých omší a tiež možnosťou zaslaním priamo na bankové účty farnosti: 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. Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za
milodary.
Naša farnosť bola vybratá do projektu - hlasovacej súťaže Nadácie VÚB Poklady Slovenska. Z 329
návrhov/prihlášok sa do finále dostalo 9, medzi nimi je aj naša farnosť s projektom reštaurovania barokovej
kazateľnice z Farského kostola. Hlasovanie o tom, kto získa grant do výšky 30 000,-€ na reštaurovanie, prebieha do
15. júna 2021 na www.nadaciavub.sk/poklady (https://www.nadaciavub.sk/poklady). Víťaz hlasovania verejnosti,
ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je jeho
majetkom. Keďže ide o našu pamiatku, chceme Vás požiadať o spoluprácu pri spropagovaní hlasovania za našu pamiatku
podľa svojich možností. Získanie čo najväčšieho počtu hlasov zostáva však na nás našich priaznivcoch. Veľmi Vás prosíme,
aby sme sa čím viacerí zapojili do hlasovania (zatiaľ vedieme, vytrvajme, aby to aj tak zostalo a povzbudzujme iných). Tí,
ktorí by mali problém s pripojením sa na internet alebo nevedia ako hlasovať, môžu prísť so svojím mobilným telefónom
do sakristie po skončení svätých omší so začiatkom o 6.00 (v sobotu a nedeľu 6.30) a o 18.30 (pondelok – piatok) alebo na
Farský úrad v čase úradných hodín a pomôžeme im zahlasovať.

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: Slavomír Sopko, bývajúci v Starej Ľubovni a Martina Hanzesová, bývajúca v Starej
Ľubovni (3.x); DÁVID KRAJŇÁK, bývajúci v Chorvátskom Grobe – Čiernej Vode a MÁRIA DULÁKOVÁ, bývajúca
Chorvátskom Grobe – Čiernej Vode (3.x); TOMÁŠ MLADUČKÝ, bývajúci v Stráňach pod Tatrami a KRISTÍNA BALÁŽOVÁ,
bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); MICHAL HROMJAK, bývajúci v Starej Ľubovni a ANNA HROMJAKOVÁ rod. DŽURNÁ,
bývajúca v Starej Ľubovni (1.-3.x); KRISTIÁN KERŽINA, bývajúci v Starej Ľubovni a ĽUBOMÍRA DZUGASOVÁ, bývajúca
v Starej Ľubovni (2.x); PETER IMRICH, bývajúci v Starej Ľubovni a JANA STAROSUNDECKÁ, bývajúca v Starej Ľubovni
- Podsadku (1.x); MATEJ SENKO, bývajúci v Starej Ľubovni a LENKA KARDOŠOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x);
KRISTIÁN ŠELESTÁK, bývajúci v Starej Ľubovni a KRISTÍNA MAJERNIČKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x); Tomáš
Pavlík, bývajúci v Starom a Simona Stesňáková, 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.

