FARSKÉ OZNAMY (30. august – 5. september 2021)
XXII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 29. august 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR
ŠT 2.9. Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania
PI 3.9. Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi (spomienka); Prvý piatok
SO 4.9. Prvá sobota - Fatimská pobožnosť začne o 6.30 v Kostole sv. Petra a Pavla
NE 5.9. XXIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Mária, Karol a Vavrinec
Na úmysel celebranta
Za zdravie a BP pre rod. Repkovú
Na úmysel celebranta
+ Jozef, Anna a Jozef Liščinskí
Za zdravie a BP pre Beatku
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Za prvoprijímajúce deti ZŠ
Za zdravie a BP pre rodinu Emílie
+ Mária, Jozef, Anna a Andrej
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Za zdravie a BP pre Helenu (80 r.)
Na úmysel celebranta
Za zdr. a BP pre kňazov a duch. povol.
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
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+ Peter
+ Štefan, Žofia, Ján, Štefan,Emil a Jozef
Na úmysel celebranta
Zosnulí z rod. Tiliščákovej
+ František Fedor (5. výr.)
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Marta Panciková
+ Miriam
+ Pavol
Na úmysel celebranta
Sobáš so svätou omšou:
Adam Štieber – Anna Kunaková
Na úmysel celebranta
Za farníkov
+ Roman, Barbora, Tomáš a Viktória
Za BP a zdravie pre Romana (50 r.)
Za B pomoc a zdr. pre rod. Glonekovú
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta

DOMOV PRE SENIOROV
Kaplnka sv. Joachima a Anny (iba pre obyvateľov)
14.30
+ Michal (1. výr.)
9.00
Na úmesel celebranta
14.30
Za zdravie Viktórie (80 r.)
9.00
(gr.-kat.)

FARSKÉ OZNAMY
Podľa nového COVID automatu náš okres je od pondelka 30. augusta naďalej v zelenej farbe (monitoring).
- Platí zásada (R+O+R = nemusí byť respirátor, stačí rúško + odstupy + dezinfekcia rúk).
- V našej farnosti podľa spôsobu „základ“: pondelok – nedeľa (všetky sväté omše). Pod „základom“ sa pre potreby Covid
Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. –
účasť 75 % na sedenie (v štvrmiestnej lavici tri osoby) - v Kostole sv. Petra a Pavla 310 miest na sedenie, v Podsadku 105;
bez povinného zoznamu účastníkov
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). Nie je možné stáť v kostole (státie je
dovolené iba v interiéroch, kde sa výlučne stojí).Tí, ktorí sa pre obmedzený počet nedostanú do kostola na svätú omšu,
môžu pri dodržaní vzájomných rozostupov dva metre a s použitím rúška zostať pred kostolom a počas svätej omše ísť na
sväté prijímanie.
COVID automat na stránke Konferencie biskupov Slovenska:https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_automat
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 a v sobotu o 6.30 budú recitované, bez spevu a hry organa.
Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom:
Podsadek:
utorok 16.30 – 17.45
Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok až piatok ½ hod. pred svätou omšou o 6.00 a o 18.30
pondelok až piatok od 15.30 do 17.00 (okrem utorka)
Návšteva chorých:
piatok od 8.00 (v kancelárii nestránkový deň)
Domov pre seniorov:
pondelok od 8.00
Adorácia – prvopiatková, na záver svätej omše so začiatkom o 18.30.
Vo štvrtok 2. septembra je začiatok nového školského roka 2021/2022. Slávnostné Veni Sancte pre základné a stredné školy
bude vo štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00.
V piatok o 18.30 bude svätá omša s katechézou pre birmovancov.
Bola spustená registrácia účastníkov na jednotlivé, verejné podujatia návštevy so Svätým Otcom na
stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/. Zároveň organizátori apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensku,
budú potrebovať pomoc takmer troch tisíc dobrovoľníkov. Záujemcovia, ktorú chcú pomáhať, sa môžu prihlásiť na
stránke www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze ponúka mladým možnosť putovať na
stretnutie s pápežom Františkom špeciálnym autobusom do Košíc. Viac informácii a prihlasovanie na komisia.sk a na plagáte.
Krstná príprava v sobotu o 8.00 a predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.
Úmysly svätých omší na ďalší štvrťrok – október, november a december 2021 budeme zapisovať v pondelok 30. augusta
po skončení svätých omší v Kostole sv. Petra a Pavla, v Podsadku v utorok (zahlásiť iba jeden úmysel, aby mali možnosť aj
ostatní). Ďakujeme za pochopenie a prosíme o zahlasovanie úmyslov až v pondelok po skončení svätých omší.
Dekrétom spišského diecézneho administrátora sa mení pôsobenie pána kaplána Dominika Jankyho a nastupuje na službu
kaplána do Letanoviec. S našou farnosťou sa pán kaplán Dominik rozlúči a my mu poďakujeme pri slávení svätých omší v
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Podsadku v utorok 31. augusta; v Domove pre seniorov v stredu 1. septembra a v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok 3. septembra
o 17.00. Na jeho miesto nastúpi dp. Štefan Belko (kaplán v Letanovciach, pochádzajúci z Liptovskej Štiavnice). Nového pána
kaplána privítame v našej farnosti v nedeľu 5. septembra pri svätej omši v Podsadku o 9.00 a v Kostole sv. Petra a Pavla o 11.00.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: novomanželia Magdaléna a Jozef 50,-€; Anna 100,-€; Jozef 20,-€;
z pohrebu Marty Židovej 200,-€; bohuznáma 100,-€; z pohrebu Marty Bakošovej 70,-€; Jozef 30, -€
– úprimná vďaka
Dnes je zbierka na podporu Diecézneho katechetického úradu v Spišskej Novej Vsi. Ďakujeme za Vaše milodary.
Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach bude zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho
kostola). Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.

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: ADAM ŠTIEBER, bývajúci v Bugľovciach a ANNA KUNAKOVÁ, bývajúca v Bugľovciach (3.x);
Pavol Kyšeľa, bývajúci v Starej Ľubovni a Eva Polomčáková, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); Štefan Stesňák, bývajúci v Starej
Ľubovni - Podsadku a Dominika Folvarčíková, bývajúca v Novej Ľubovni (3.x); Peter Argaláš, bývajúci v Starej Ľubovni
a Michaela Hutníková, bývajúca v Sulíne (3.x); Martin Smrek, bývajúci v Starej Ľubovni a Natália Parnayová, bývajúca
v Poprade (3.x); JOZEF GALLIK, bývajúci v Novej Ľubovni a SILVIA LEHOTOVÁ, bývajúca v Trnave (1.x); Jozef Penkxa, bývajúci
v Starej Ľubovni a Simona Gernátová, 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.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.

