FARSKÉ OZNAMY (27. jún – 4. júl 2021) - XIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 27. jún 2021
Možnosť prijať sväté prijímanie (ako bolo o 16.15) už nebude, je možné prijať pri slávení svätých omší.
Festival duchovnej piesne – dnes o 14.30 v exteriéri Chrámu Matky Ustavičnej pomoci (v prípade nepriaznivého počasia v
interiéri). Bližšie informácie na nástenke a stránke farnosti.

LITURGICKÝ KALENDÁR
PO 28.6.
UT 29.6.
ŠT 1.7.
PI 2.7.
SO 3.7.
NE 4.7.

Sv. Irenej, biskup a mučeník (spomienka); večer: z nasledujúcej slávnosti
Sv. Peter a Pavol, apoštoli (slávnosť) – prikázaný sviatok (v kancelárii nestránkový deň)
Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania
Návšteva Panny Márie (sviatok); Prvý piatok (v kancelárii nestránkový deň)
Sv. Tomáš, apoštol (sviatok); Prvá sobota – fatimská pobožnosť začne o 6.30
XIV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Štefan a Mária
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+ Mária Dziaková
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+ Rozália Chlebáková
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Za uzdravenie Ruženy a jej rodičov
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Anton, Júlia a Andrej
+ Marta Orlovská
+ Ivan
+ Ján Siráň a zosnulí z rodiny
+ Teodor Polakevič

+ Ladislav a Anna
Za zdravie a BP pre Agnesu (80 r.)
Za zdr. a BP pre Matiasa, Tobiasa,
Ľuboša, Dávida a Radanu
+ Ján Slabý
+ Ján, Veronika, Peter, Martin a Peter

Za zdravie a BP pre deti a vnúčatá
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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
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+ Emília Lysáková
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(rím.-kat.)
M

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 naďalej v zelenej farbe (monitoring).
- Platí zásada (R+O+R = nemusí byť respirátor, stačí rúško + odstupy + dezinfekcia rúk).
- Účasť je možná, avšak dobrovoľná, a pritom obmedzená počtom: počet účastníkov 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. 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.
- Sväté omše pondelok – piatok o 6.00 budú recitované, bez spevu a hry organa (v sobotu o 6.30 – spievaná).
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.
Stanovisko slovenských katolíckych biskupov k očkovaniu proti koronavírusu: KBS vydala už skôr (8.12.2020)
kladné stanovisko, pripomína ho a odporúča očkovanie. Je všeobecne známe, že Svätý Otec František, ako aj emeritný
pápež Benedikt XVI. boli už dávnejšie zaočkovaní, biskupi, členovia KBS, sú proti ochoreniu Covid-19 zaočkovaní. Cirkev
rešpektuje možnosť slobodného rozhodnutia každého človeka, vníma však úsilie zastaviť šírenie pandémie
prostredníctvom očkovania ako prospešné a cení si výsledky práce lekárov a vedcov. (viac na stránke KBS)
Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom:
Podsadek:
nedeľa 15.00 – 16.00
Kostol sv. Petra a Pavla:
pondelok až piatok ½ hod. pred svätou omšou o 6.00 a o 18.30 (okrem utorka)
pondelok až piatok od 15.30 do 17.00 (nie v utorok, keď je prikázaný sviatok)
Návšteva chorých:
piatok od 8.00 (v kancelárii nestránkový deň)
Domov pre seniorov:
streda od 8.00
Pre súkromnú poklonu a modlitbu bude počas dňa otvorená predsieň Kostola sv. Petra a Pavla.
Svätá omša spojená s poďakovaním našich žiakov a študentov za dobrodenia preukázané v školskom roku
2020/2021 - Te Deum – bude: v stredu 30. júna o 9.30 v Kostole sv. Petra a Pavla pre študentov Cirkevného gymnázia sv.
Mikuláša; pre všetkých ostatných v stredu 30. júna o 18.30 v Kostole sv. Petra a Pavla.
Výmena ružencových tajomstiev Ruže č. 1 v piatok 2. júla po skončení svätej omše so začiatkom o 17.00.
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 púť na Mariánskej hore v Levoči – s obmedzeniami, viac na stránke farnosti.
Adorácia – prvopiatková, na záver svätej omše so začiatkom o 18.30.
Keďže v čase odchodu do večnosti nášho diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku sme sa kvôli pandemickým
opatreniam nemohli s ním rozlúčiť pri účasti väčšieho počtu ľudí, diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš oznamuje, že
zádušná svätá omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude slávená v sobotu 10. júla v Katedrále
sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00, po skončení svätej omše bude procesia k jeho hrobu. Pri tejto
príležitosti si pripomenieme jeho nedožité 68. narodeniny a tiež aj 120. výročie kňazskej vysviacky Božieho sluhu biskupa
Jána Vojtaššáka.
Dekrétom spišského diecézneho biskupa sa mení pôsobenie pána kaplána Lukáša Stolárika a nastupuje na službu
kaplána do Bystrian. S našou farnosťou sa pán kaplán Lukáš rozlúči a my mu poďakujeme pri slávení svätých omší v
Podsadku v utorok 29. júna o 17.00; v Domove pre seniorov v stredu 30. júna a v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok 2. júla
o 18.30. Na jeho miesto nastúpi dp. František Janečko (kaplán v Bystranoch, pochádzajúci z Popradu). Nového pána
kaplána privítame v našej farnosti v nedeľu pri svätej omši v Kostole sv. Petra a Pavla o 9.30.
Odovzdanie rúcha zo slávnosti prvého svätého prijímania v areáli Cirkevnej školy: utorok 29. júna 13.30 – 16.45
a v stredu 30. júna 7.00 – 13.00.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali pri príprave prvoprijímajúcich detí, upratovaní
a výzdobe kostola i pri samotnej slávnosti.
Milodary pre opravy Farského kostola: pokladnička pre opravy 387,41 €; bohuznáma 100,-€; bohuznáma 1 000,-USD;
Marcela 50,-€; Jozef 20,-€; rodičia prvoprijímajúcich detí zo ZŠ Levočská 220,-€; novomanželia Mária a Dávid Krajňákovci
100,-€; bohuznáma rodina 100,-€; Tatiana 100,-€; Mária 100,-€; Mária 25,-€; rodičia prvoprijímajúcich detí zo ZŠ Za vodou
200,-€; novomanželia Jana a Peter Imrichovci 50,-€
Milodary na misie: bohuznáma 50,-€
- úprimná vďaka
Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Ďakujeme za milodary.
Na pomoc susedom na južnej Morave, ktorých vo štvrtok 24. júna náhle zasiahlo ničivé tornádo, vyhlasuje
Slovenská katolícka charita (SKCH) celonárodnú zbierku. Ľudia zo Slovenska môžu posielať finančnú pomoc pre ľudí,
ktorí prišli o všetko, prostredníctvom stránky alebo účtu Charity. Finančnú pomoc pre ľudí, ktorá sa do piatkového rána
zobudili bez strechy nad hlavou, môžeme posielať prostredníctvom stránky charita.darujme.sk/pomoc-ludom-vo-svete/
alebo na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 859.
Na budúcu nedeľu 4. júla (prvá nedeľa mesiaca) bude vo farnosti zbierka pre opravu Farského kostola a na filiálke pre
opravu Filiálneho kostola v Podsadku.
Žiadosť zaslaná na Ministerstvo kultúry SR cez projekt Obnovme si svoj dom na reštaurovanie bočného oltára sv. Anny
Metercie nám nebola schválená a nebude podporená.

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: MAREK KORČKOVSKÝ, bývajúci v Starej Ľubovni – Podsadku a JANA ONDIČOVÁ, bývajúca
v Starej Ľubovni – Podsadku (3.x); KLEMENT ČUREJA, bývajúci v Starej Ľubovni – Podsadku a KAMILA CICKOVÁ, bývajúca v Starej
Ľubovni – Podsadku (3.x); TOMÁŠ ČUREJA, bývajúci v Starej Ľubovni – Podsadku a BOŽENA DUNKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni –
Podsadku (1.-3.x); Matúš Repka, bývajúci v Novej Ľubovni a Kristína Smreková, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); Dávid Majerníček,
bývajúci v Starej Ľubovni a Laura Mária Bednárová, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); Michal Ilčišák, bývajúci v Starej Ľubovni
a Juliána Šestáková, bývajúca v Plavči (3.x); Tomáš Demeter, bývajúci v Bratislave a Katarína Kafková, bývajúca v Bratislave (3.x);
Peter Solčanský, pochádzajúci z Bratislavy a Katarína Smandrová, pochádzajúca zo Starej Ľubovne (3.x); Jakub Hutnik, bývajúci
v Starej Ľubovni – Podsadku a Mária Čerkalová, bývajúca v Čirči (2.a3.x); JAKUB RÁZGA, bývajúci v Ružomberku a KRISTÍNA
POPERNÍKOVÁ, bývajúca v Ružomberku (2.x); DÁVID FEDOR, bývajúci v Krížovej Vsi a SIMONA KNAPÍKOVÁ, bývajúca v Starej
Ľubovni (2.x); MATEJ PIRHALA, bývajúci v Haligovciach a ANGELIKA FEDÁKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x); JAKUB
ZAHRADNÍČEK, bývajúci v Bratislave a ALEXANDRA BECKOVÁ, bývajúca v Bratislave (1.x); Karol Schneider, bývajúci v Starej
Ľubovni a Klaudia Duranková, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x); Patrik Starosundecký, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku
a Patrícia Závacká, bývajúca v Ľubici (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.

