FARSKÉ OZNAMY (6. – 12. september 2021) - XXIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 5. september 2021
Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude v Kostole sv. Petra a Pavla vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna po skončení svätej
omše, ktorá začína o 11.00, až do 16.45, kedy začne záverečná pobožnosť. O 15.00 pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou bude pobožnosť
Korunky Božieho milosrdenstva. Prosíme miništrantov, aby počas vystavenia Sviatosti Oltárnej mali službu, a ostatných, ak by neboli
miništranti, aby neodchádzali z kostola, pokiaľ príde niekto ďalší.
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Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecký a Štefan Pongrácz, kňazi a mučeníci (spomienka)
Narodenie Panny Márie (sviatok)
XXIV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
Za zdravie a BP pre sr. Vitu
Za zdravie a BP pre Vieru a jej rodinu
+ Mária, Jakub a Mária
Za zdravie a BP pre sr. Villanu
Za zdravie a B ochranu pre Ondreja
Za BP a zdravie pre rodinu Smrekovú
+ Anna a Mária
+ Mária a Jozef Znancovci
Poďakovanie Veroniky za 80 r. života
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Za BP a zdr. pre Slavomíra (45 r. ) s rod.
Š
Za prvoprijímajúce deti ZŠ s MŠ sv. CaM
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+ Žofia Malastová
M
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
+ Ján Blaško (30. deň)
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Poď. Anny a Silvestra za 20 r. manž
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a Anny a Jána za 30 r. manž.
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Za farníkov
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
Za zdravie a BP pre Mary
+ Pavol, Katarína a Stanislav
+ Štefan Šutor (1. výr.)
+ Miloš a František
+ Miroslav
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+ Ján, Anna a Ján
Za zdravie a BP pre Danielu s rod.
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Za dary DS, B pomoc. a pož. pre kňaza Pavla

+ Mária Fiedorová (1. výr.)
Na úmysel celebranta
+ Jozef, Ján, Jozef a Ondrej
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Kaplnka v Domove pre seniorov (iba pre obyvateľov)
14.30
Za uzdravenie Márie Tetemondovej
14.30
Za zdr. a BP pre Annu, Boženu, Martu a Reginu
14.30
+ Mikuláš, Mária a Štefan
9.00
Na úmysel celebranta (rím.-kat.)
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Podľa COVID automatu náš okres je od pondelka 6. septembra 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.
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.
COVID automat na stránke Konferencie biskupov Slovenska: https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_automat
Sväté omše pondelok – piatok o 6.00 a v sobotu o 6.30 budú recitované, bez spevu a hry organa.
Prípravný tím návštevy pápeža Františka na Slovensku oznamuje, že verejné podujatia návštevy Svätého Otca (Prešov, Košice a Šaštín)
budú dostupné aj pre návštevníkov v režime OTP. Nutné bude zaregistrovať sa na stránke navstevapapeza.sk. Registrácia OTP sa spustí až
v pondelok 6. septembra. Dôrazne upozorňujeme, aby sa záujemcovia o účasť v režime OTP neprihlasovali do existujúcej registrácie pre
plne zaočkovaných, ale počkali do pondelka 6. septembra na spustenie registrácie OTP. Bližšie informácie na kbs.sk.
V piatok 10. septembra sa v Spišskej Starej Vsi uskutoční rekolekcia kňazov Spišskostaroveského a Staroľubovnianskeho
dekanátu. Rekolekcia začne o 9.00 svätou omšou, ktorú bude celebrovať spišský diecézny administrátor s kňazmi spomínaných dekanátov (v
kancelárii nestránkový deň).
Svätá omša s katechézou pre birmovancov: piatok o 18.30. Vysluhovanie sviatosti birmovania: 10. októbra (o prípadných zmenách
a opatreniach budeme vopred informovať). Stretnutie rodičov birmovancov: štvrtok po skončení svätej omše, ktorá začína o 18.30.
Krstná príprava v sobotu o 8.00 a predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.
Aj v školskom roku 2021/2022 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis
pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako
súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo
vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.
Nášmu projektu Reštaurovania barokových nástenných malieb z roku 1732 v bočnej kaplnke Farského kostola sv. Mikuláša bude
udelená Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 v kategórii REŠTAUROVANIE. Slávnostné odovzdávanie Výročných cien sa
uskutoční v stredu 8. septembra v priestoroch Zimnej jazdiarne na Bratislavskom hrade.
Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu. Vyzbieralo sa 1 556,46 €, z toho v Podsadku 124,90 €
a v Domove pre seniorov 8,94 €. Ďakujeme za vaše milodary.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznámi 20,-€; Mária 70,-€; Kristián 50,-€; novomanželia Natália a Martin 50,-€;
bohuznámy 5,-€; Janka 20,-€
– úprimná vďaka
Dnes pri svätých omšiach je 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 osob ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v
ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko. JOZEF GALLIK, bývajúci v Novej Ľubovni a SILVIA LEHOTOVÁ, bývajúca v Trnave (2.x); Jozef

Penkxa, bývajúci v Starej Ľubovni a Simona Gernátová, bývajúca v Čirči (2.x); ĽUBOMÍR DZURÍK, bývajúci Starej Ľubovni a MARTINA
STESŇÁKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni – Podsadku (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.
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