FARSKÉ OZNAMY (14. - 20. jún 2021) - XI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B - 13. jún 2021
Dnes je v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania detí ZŠ Komenského pri svätej omši o 9.30 - 3.C(3) +
3.D(20) a o 11.00 - 3.A(13) + 3.B(16). Ostatné sväté omše: 6.30, 8.00, 15.00, 17.00 a 18.30.
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 = rúško + odstupy + dezinfekcia rúk).

LITURGICKÝ KALENDÁR
NE 20.6.

XII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ František Krett
+ Denisa Vollmannová (1. výr.)
+ Jozef a Mária Gdovjakovci
+ Mária a Mikuláš Kasperkevičovci
Na úmysel celebranta
+ Jakub a Mária Tokarčíkovci
Za BP a zdravie pre rod. Benčovú
+ Mária a Jozef Znancovci
Na úmysel celebranta
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+ Adolf a Peter
+ Jozef Pčolka
+ Milan Abrahamovský
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Za farníkov
Na úmysel celebranta
+ Margita Starosundecká
Na úmysel celebranta
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Zosnulí z rod. Hutníkovej a Štefančíkovej

Sobáš so svätou omšou:
Ján Nemergut – Monika Fuchsová
+ Ján, Katarína, Ján, Pavol a Marta
+ Vendelín, Jozef a Katarína
Na úmysel celebranta
Sobáš so svätou omšou:
Kristián Keržina – Ľubomíra Dzugasová
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+ Jozef Husár (12. výr.)
Za BP pre rodinu
Za zdr. a BP pre Jána Kasperkeviča (70 r.)
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Za prvoprijímajúce deti
Za prvoprijímajúce deti
Na úmysel celebranta
Za zdr. a BP pre Vladimíra (50 r.)
+ Milan Vnenčák
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
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DOMOV PRE SENIOROV
Kaplnka sv. Joachima a Anny (iba pre obyvateľov)
14.30
P
Zosn. z rod. Bornemisza a Mattyasovsky
14.30
M
Za zdr. a BP rpe Miki, Milana, Evu a Tomáša
14.30
+ Ján a Helena
P
9.00
P
Za zdr. a BP pre rod. Pavlišinovú (rím.-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 14. júna v žltej farbe (stupeň ostražitosti I.) 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 50 %
kapacity miest na sedenie v chrámoch (do počtu sa berú aj deti do 10 rokov). V praxi to znamená
šachovnicové sedenie. Nie je možné stáť v kostole (státie je dovolené iba v interiéroch, kde sa výlučne
stojí); v Kostole sv. Petra a Pavla 210 miest na sedenie, v Podsadku 70 (vyznačené miesto - žltá okrúhla
nálepka s obrazom sv. Mikuláša); v nedeľu prosíme 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. Kostol – hlavný vchod pred svätými omšami sa bude otvárať 35 minút pred
začiatkom svätej omše (v nedeľu 15 minút). Modlitbu posvätného ruženca sa budeme modliť pondelok až
sobotu ½ hodinu pred svätou omšou a 5 minút pred začiatkom svätej omše bude posvätné ticho (okrem
nedele, kvôli výmene ľudí na sväté omše). 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
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 kňaz alebo rozdávatelia mu podajú Eucharistiu do úst - a po kontakte si
dezinfikuje ruky).
- Sväté omše pondelok – piatok o 6.00 a v sobotu o 6.30 budú recitované, bez spevu a hry organa.
- Sväté omše o 8.00 a v sobotu o 17.00 kvôli zmene opatrení nebudú.
- Sviatosť zmierenia za dodržania opatrení: ½ hod. pred svätými omšami, pondelok – piatok od 16.00.
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 (15); 11.00 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda (16);

*** Nácvik detí na slávnostnú svätú omšu v pondelok 14. júna o 15.30 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, účasť dieťaťa je
nevyhnutná.
*** Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00 - žiaci (s otcom alebo matkou).
*** Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti: v sobotu 19. júna o 8.30.
*** Sviatosť zmierenia pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí: počas týždňa ako je uvedené vyššie.
*** Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: sobota od 13.00 do 15.00 (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 (31 detí) dieťa s obidvoma
rodičmi a ešte traja z rodiny a o 11.00 (16 detí) dieťa s obidvoma rodičmi a ešte desiati z rodiny, ostatní pri
kostole. 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).
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.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: novomanželia Monika a Martin Matiašovci 50,-€; bohuznámy
50,-€; z krstu Kristíny Gontkovičovej 70,-€; bohuznáma 170,-€; novomanželia Zuzana a Milan Murínovci 50,-€;
bohuznámy 50,-€; Ladislav 20,-€; Miroslav 20,-€; Martin 100,-€; Katarína 50,-€; Pavol 100,-€; bohuznáma 25,-€;
z pohrebu Edity Dragošekovej 100,-€; Drahoslava 10,-€; Michal 50,-€; Michal 30,-€; Kristína 200,-€; z pohrebu Edity
Dragošekovej 100,-€; Margita 100,-€; Katarína 100,-€; Filip 20,-€; Štefan 30,-€; z krstu Juraja Havrana 100,-€
Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola: bohuznáma 15,-€
- úprimná vďaka
Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy našich kostolov. Vyzbieralo sa pre Farský kostol
3 119,39 € a pre Filiálny kostol 165,50 €. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 18 217,20 € a Filiálny
kostol 27 540,08 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť. Úprimne ďakujeme a prosíme o
modlitby, aby Pán požehnal toto dielo. Od poslednej zbierky sa uhradilo: 4 ks televízne obrazovky 65" – 164 cm do
kostola (boli za výhodnú cenu) 2 676,-€, čiastková úhrada za projekt 2 700,-€. Ďalšia platba za práce na obnove
lavíc 13 222,-€ bola uhradená z predaja pozemkov (z rokov 2016 a 2017 - 102 560,23 €, zostalo 29 239,23 €).
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 už iba do utorka 15. júna na 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 a našich priaznivcoch. Veľmi Vás
prosíme, aby sme sa čím viacerí zapojili do hlasovania (zatiaľ je to vyrovnané s druhou pamiatkou, ale včera sme
strácali cca 400 hlasov). Tí, ktorí nemajú internet alebo nevedia ako hlasovať, môžu počkať v nedeľu po skončení
svätých omší so svojím mobilom pri kostole, kde im naši mladí pomôžu zahlasovať. Tiež môžu prísť so svojím
mobilným telefónom do sakristie po skončení svätých omší alebo na Farský úrad v čase úradných hodín a pomôžeme
im zahlasovať do utorka 15. júna. Zároveň prosíme tých mladých, ktorí sú v pondelok a v utorok doma, aby pomohli
pri hlasovaní počas dňa od 8.00 do 16.00 (nech sa nám zahlásia v sakristii).

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: KRISTIÁN KERŽINA, bývajúci v Starej Ľubovni a ĽUBOMÍRA DZUGASOVÁ,
bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); JÁN NEMERGUT, bývajúci v Starej Ľubovni a MONIKA FUCHSOVÁ, bývajúca
v Starej Ľubovni (1.-3.x) PETER IMRICH, bývajúci v Starej Ľubovni a JANA STAROSUNDECKÁ, bývajúca v Starej
Ľubovni - Podsadku (2.x); MATEJ SENKO, bývajúci v Starej Ľubovni a LENKA KARDOŠOVÁ, bývajúca v Starej
Ľubovni (2.x); KRISTIÁN ŠELESTÁK, bývajúci v Starej Ľubovni a KRISTÍNA MAJERNIČKOVÁ, bývajúca v Starej
Ľubovni (2.x); Tomáš Pavlík, bývajúci v Starom a Simona Stesňáková, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); Matúš
Repka, bývajúci v Novej Ľubovni a Kristína Smreková, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x); Dávid Majerníček,
bývajúci v Starej Ľubovni a Laura Mária Bednárová, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x); Michal Ilčišák, bývajúci
v Starej Ľubovni a Juliána Šestáková, bývajúca v Plavči (1.x); Tomáš Demeter, bývajúci v Bratislave a Katarína
Kafková, bývajúca v Bratislave (1.x); Peter Solčanský, pochádzajúci z Bratislavy a Katarína Smandrová,
pochádzajúca zo Starej Ľubovne (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.

