FARSKÉ OZNAMY - 20. jún 2021 - XII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B (21. - 27. jún 2021)
Dnes je v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania pri svätej omši o 9.30 ZŠ Levočská 3.A + 3.B(16) + ZŠ Za vodou (15); 11.00
ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda (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).
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Sv. Alojz Gonzága, rehoľník (spomienka)
Večer: z nasledujúcej slávnosti
NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA (slávnosť)
XIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - B

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Katarína a Štefan Sýkorovci
Zosnulí z rod. Guregovej
+ Dušan Fedorek (1. výr.)
Zosnulí z rod. Melkovičovej
+ Oskar Janiak
+ Emília Gustáv Husárovci
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
Za BP a zdravie pre Jána (30 r.)
Za zdravie a pokoj pre Máriu
+ Margita, Mikuláš, Štefánia a Michal
jo Za zdr. a BP pre Magdu Stašákovú
Sobáš so svätou omšou:
Peter Imrich – Jana Starosundecká
Sobáš so svätou omšou:
Matej Senko – Lenka Kardošová
Sobáš so svätou omšou:
jo

Kristián Šelesták – Kristína Majerničková
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Za BP a milosti DS pre novokňazov a nové duch. pov.

Na úmysel celebranta
+ Žofia Malastová

+ Eva, Ján, Andrej a Vincent
+ Ján a Jozef Nemergutovci
Za BP a zdravie pre Jána s rod.
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Na úmysel celebranta
Za farníkov
+ Helena Sitárová
Za prvoprijímajúce deti
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+ Alexander (30. deň)
+ Vojtech Bartkovský
Za zdr. a BP pre Melániu, Michala a Mária

Za BP a zdravie pre Pavla (50 r.) s rod.
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Za zdravie a BP pre Janku (80 r.)
Na úmysel celebranta
Za BP a zdravie pre rod. Medveckú
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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
Za zdravie a BP pre Pavla
M
14.30
+ Michal a Mária
L
14.30
P
Zosn. z rod. Tokarčíkovej, Šestákovej a Murckovej
9.00
(gr.-kat.)
-

FARSKÉ OZNAMY
- Do 30. júna platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky. Podľa COVID
automatu je náš okres od pondelka 21. júna v zelenej farbe (monitoring) a je ďalšia čiastočná zmena opatrení!!!
- 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 75 % kapacity miest
na sedenie v chrámoch (do počtu sa berú aj deti do 10 rokov). Nie je možné stáť v kostole (státie je dovolené iba
v interiéroch, kde sa výlučne stojí); v Kostole sv. Petra a Pavla 310 miest na sedenie, v Podsadku 105 (v štvormiestnej
lavici môžu sedieť traja); 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 - kto v individuálnom prípade nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich
a kňaz alebo rozdávatelia mu podajú Eucharistiu do úst - a po kontakte si kňaz/rozdávateľ dezinfikuje ruky.
- Od pondelka 21. júna pre súkromnú poklonu a modlitbu bude počas dňa otvorená predsieň Kostola sv. Petra a Pavla
(už nie predsieň Farského kostola).
- Sväté omše pondelok – piatok o 6.00 a v sobotu o 6.30 budú naďalej recitované, bez spevu a hry organa.
- Sviatosť zmierenia za dodržania opatrení: ½ hod. pred svätými omšami.
Modlitbové stretnutie členov Misijného združenia Ducha Svätého: pondelok po skončení svätej omše so začiatkom o 18.30.
Svätá omša a katechéza za účasti birmovancov: v piatok o 17.00.
Slávnosť prvého svätého prijímania v Podsadku: 27. júna o 11.00.
*** Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti: v sobotu o 9.00;
*** Sviatosť zmierenia pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí: v stredu od 16.30.
*** Upratovanie kostola: sobota od 10.30.
*** 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 105 ľudí - dieťa a ešte štyria 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).
V piatok 25. júna bude v našej farnosti poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Kostole sv. Petra a Pavla. Sviatosť
Oltárna bude vystavená po skončení rannej svätej omše do 16.45, kedy začne záverečná pobožnosť. Prosíme, aby ste sa
v sakristii Kostola sv. Petra a Pavla zapísali na službu bdenia (po ½ hodine) pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou, aby vždy
niekto z nás bol v Kostole.
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.
Odpustová slávnosť Panny Márie Matky ustavičnej pomoci v Kláštornom kostole v Podolínci bude v sobotu 26. júna.
Program: 15.00 modlitba posv. ruženca, 15.30 pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci, 16.00 slávnostná sv. omša, kazateľ P.
Atanáz Mandzák CSsR.
V nedeľu 27. júna o 10.30 v kostole v Lackovej novokňaz Stanislav Lopatovský slávením primičnej svätej omše
poďakuje Pánu Bohu za dar kňazstva.
Odpustová púť na Mariánskej hore v Levoči – s obmedzeniami, viac na stránke farnosti.
Povzbudenie k návratu na bohoslužby: Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to
podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná
alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať. Mediálne prenosy
liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by
nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu. Na základe
rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a
prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre
ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne
okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia. Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti,
samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k
chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach.
Opakujeme a pripomíname:
Príslušnosť k rímskokatolíckemu obradu - Kódex kánonického práva (Kán. 111 § 1.): „Prijatím krstu sa do latinskej
(rímskokatolíckej) cirkvi zaraďuje dieťa rodičov, ktorí do nej patria, alebo ak jeden z nich do nej nepatrí, obaja zhodne
prejavili vôľu, aby dieťa bolo pokrstené v latinskej (rímskokatolíckej) cirkvi; ak zhodná vôľa chýba, dieťa sa zaraďuje do
cirkvi toho obradu, do ktorej patrí otec.“
V praxi: do roku 1983, hoci dieťa bolo pokrstené v rím.-kat. kostole a jeho otec je gr.-kat. a matka rím.-kat., dieťa
nasleduje líniu otca, je teda gr.-kat.; od roku 1983 ak dieťa bolo pokrstené v rím.-kat. kostole a jeho otec je gr.-kat. a matka
rím.-kat., rodičia pri zápise na krst môžu prejaviť vôľu, či chcú, aby dieťa bolo rím.-kat, ak nie je súhlasná vôľa, tak dieťa
nasleduje líniu otca, je teda gr.-kat. Prosíme o správne a pravdivé udávanie náboženstva (obradu rím.-kat. alebo gr.-kat.) pri
krstných a sobášnych zápisoch na Farskom úrade (sledovať líniu: dieťa - otec – starý otec - prastarý otec atď., ak boli gr.-kat.,
tak to pokračuje ďalej do roku 1983).
V praxi sa stretávame s tým, že si rodičia žiadajú, aby krstnými rodičmi boli tí, ktorí nimi nemôžu byť, preto uvádzame
predpisy z Kódexu kánonického práva, podľa ktoré sa riadime:
Kán. 872 – Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je dospelému krstencovi pomáhať pri uvedení do
kresťanského života a dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol
kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia.
Kán. 874 – § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má
prijať; To znamená, že nemôžu byť tí, ktorí žijú vo voľnom zväzku alebo sú rozvedení, a teda nemôžu ani pristupovať
k sviatostiam. Okrem tých rozvedených, ktorí žijú sami a majú dovolenie pristupovať k sviatostiam od diecézneho
biskupa.
§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným
rodičom, a to iba ako svedok krstu. To znamená – pravoslávny, evanjelik, reformovaný kresťan, baptista,...
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: Mária Dudžáková 100,-€; rodičia prvoprijímajúcich detí zo ZŠ
Komenského 300,-€; z pohrebu Františka Kretta 100,-€; Marta 200,-€; bohuznáma 100,-€; Anton 200,-€; Jozef 60,-€; Karol 50,-€;
Ľubomír a Anna 100,-€; bohuznáma 100,-€; Marta 105,-€; bohuznáma rodina 20,-€; bohuznámi novomanželia 200,-€; z krstu
Dominiky Štefánikovej 30,-€; z krstu Alana Pivovara 100,-€; novomanželia Ľubomíra a Kristián Keržinovci 100,-€
Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola: bohuznáma 20,-€; Anton 200,-€
- úprimná vďaka
Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Ďakujeme za milodary.
Naša farnosť zvíťazila v hlasovacej súťaži Nadácie VÚB Poklady Slovenska o dva hlasy so ziskom 16 390 hlasov. Vďaka
Pána Bohu a všetkým, ktorí sa snažili pomôcť akýmkoľvek spôsobom, z celého srdca ďakujeme, dôležitý bol každý hlas. Nadácia
VÚB podporí na základe rozpočtu reštaurovanie barokovej kazateľnice z Farského kostola sumou 27 453,-€.

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: PETER IMRICH, bývajúci v Starej Ľubovni a JANA STAROSUNDECKÁ, bývajúca v Starej Ľubovni Podsadku (3.x); MATEJ SENKO, bývajúci v Starej Ľubovni a LENKA KARDOŠOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); KRISTIÁN ŠELESTÁK,
bývajúci v Starej Ľubovni a KRISTÍNA MAJERNIČKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); Tomáš Pavlík, bývajúci v Starom a Simona
Stesňáková, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); Matúš Repka, bývajúci v Novej Ľubovni a Kristína Smreková, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x);
Dávid Majerníček, bývajúci v Starej Ľubovni a Laura Mária Bednárová, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); Michal Ilčišák, bývajúci v Starej
Ľubovni a Juliána Šestáková, bývajúca v Plavči (2.x); Tomáš Demeter, bývajúci v Bratislave a Katarína Kafková, bývajúca v Bratislave (2.x);
Peter Solčanský, pochádzajúci z Bratislavy a Katarína Smandrová, pochádzajúca zo Starej Ľubovne (2.x); MAREK KORČKOVSKÝ, bývajúci
v Starej Ľubovni – Podsadku a JANA ONDIČOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni – Podsadku (1.a2.x); KLEMENT ČUREJA, bývajúci v Starej
Ľubovni – Podsadku a KAMILA CICKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni – Podsadku (1.a2.x); JAKUB RÁZGA, bývajúci v Ružomberku a KRISTÍNA
POPERNÍKOVÁ, bývajúca v Ružomberku (1.x); DÁVID FEDOR, bývajúci v Krížovej Vsi a SIMONA KNAPÍKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x);
Jakub Hutnik, bývajúci v Starej Ľubovni – Podsadku a Mária Čerkalová, bývajúca v Čirči (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.

