FARSKÉ OZNAMY (13. – 19. september 2021) - XXIV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 12. september 2021
Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa dnes o 15.30 na dvanásť minút rozoznejú zvony
katolíckych kostolov na celom Slovensku z príležitosti príchodu Svätého Otca Františka.
Ak sa nezúčastníme osobne na stretnutiach so Svätým Otcom, sledujme aspoň prostredníctvom médií
návštevu a posolstvá Svätého Otca. Sväté omše sú v takých časoch, aby sme mohli sledovať Svätého Otca, svätá
omša na Kalvárii kvôli návšteve Svätého Otca nebude.
PO 13.9.
UT 14.9.
ST 15.9.
ŠT 16.9.
NE 19.9.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka)
Povýšenie sv. Kríža (sviatok)
SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, PATRÓNKA SLOVENSKA (SLÁVNOSŤ)
Sv. Kornélius, pápež a Cyprián, biskup, mučeníci (spomienka)
XXV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
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Za BP a zdr. pre Martinu (40 r.), Petra, Silviu a Martina

+ Michal Kačmarčík
Zosnulí z rod. Jackovej a Dinisovej
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Na
Na
Na
Na

úmysel
úmysel
úmysel
úmysel

celebranta
celebranta
celebranta
celebranta

Za BP a zdravie pre kňaza Pavla
Poďakovanie Boženy za 70 r. života
ak Za zdravie a BP pre Ľudmilu s rod.
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
+ Mária Starosundecká - pohrebná
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Za zdravie a BP pre Jozefa s rod.
Na úmysel celebranta
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+ Michal, Katarína, Božena, František a Štefan Maniakovci
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+ Ján Novajovský (5. výr.)
+ Tatiana Alexiková
+ Marta Židová (30. deň)
Sobáš so svätou omšou:
Jozef Gallik – Silvia Lehotová
+ Emília, Gustáv a Jozef Husárovci
+ Ján, Michal a Elena
Zosnulí z rod. Bičušovej a Kožárovej
+ František Konkoľ
Za farníkov
Na úmysel celebranta
Za Božiu milosť a pož. pre Máriu s rod.
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Kaplnka v Domove pre seniorov (iba pre obyvateľov)
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FARSKÉ OZNAMY
Podľa COVID automatu bude náš okres od pondelka 13. septembra v oranžovej farbe (ostražitosť).
- Platí zásada (R+O+R = nemusí byť respirátor, stačí rúško + odstupy + dezinfekcia rúk).
*** Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú: 1.) 14 dní po
druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 2.) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo 3.) 14 dní po akejkoľvek
dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. – účasť bez limitu
*** Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od
odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. – účasť 25 % na
sedenie (v štvrmiestnej lavici iba jedna osoba) - v Kostole sv. Petra a Pavla 90 miest na sedenie, v Podsadku
40; bez povinného zoznamu účastníkov
*** Pod „základom“ sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očovanie,
prekonanie choroby či výsledok testovania. – účasť 25 % na sedenie (v štvrmiestnej lavici iba jedna osoba) - v
Kostole sv. Petra a Pavla 90 miest na sedenie, v Podsadku 40; + povinný zoznam účastníkov
Sväté omše „základ“ (všetky osoby): pondelok – sobota (všetky sväté omše), nedeľa 11.00, 17.00 a 18.30;
nedeľa Podsadek o 11.00: povinný zoznam účastníkov v kostole (90/40) + ostatní vonku.
Sväté omše „kompletne zaočkované osoby“: nedeľa 6.30, 8.00, 9.30, v kostole iba očkovaní (bez limitu,
bez zoznamu) + ostatní vonku.
Poprosíme na každú svätú omšu jedného službukonajúceho usporiadateľa – ktorý bude mať službu pri
vstupe (v Podsadku pán kostolník) – prevziať lístok (pripraviť si ho doma) s menom, priezviskom a kontaktom
a v nedeľu o 6.30, 8.00 a 9.30 skontrolovať potvrdenie o očkovaní. Službukonajúci usporiadatelia nech sa
prihlásia cez stránku farnosti na jednotlivé sväté omše (stačí uviesť krstné meno) a nech prídu do kostola 35
minút pred začiatkom svätej omše.
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, ktoré sa im prinesie ku
vchodu do kostola. Vonku môžu ostať všetci (očkovaní, prekonaní, testovaní a bez očkovania).
Nie je možné vyhovieť všetkým, ale hľadáme spôsob ako by to bolo najlepšie pre väčšinu, ďakujeme za
pochopenie. V prípade zmien vás budeme informovať.
Z dôvodu možnosti účasti pútnikov "OTP" na stretnutiach so Svätým Otcom Františkom prichádza Spišská diecéza
vďaka Spišskej katolíckej charite (SpKCH) s ponukou testovania nezaočkovaných pútnikov antigénovým testom.
Keďže tento výsledok nesmie byť pre podujatie starší ako 48 hodín, testovanie sa uskutoční v pondelok 13.
septembra v popoludňajších hodinách v sídlach takmer všetkých dekanátov Spišskej diecézy. Pre náš dekanát to
bude v Športovej hale (Tehelná 1 – za OR PZ) v pondelok od 13.00 do 16.00. Testovanie zabezpečí SpKCH
kvalifikovanými pracovníkmi s tým, že príspevok testovaných pútnikov bude dobrovoľný.
V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní
je poďakovanie za úrodu.
Svätá omša s katechézou pre birmovancov: streda a piatok o 18.30 (prosíme nechať priestor iba
birmovancom). Vysluhovanie sviatosti birmovania: 10. októbra (o prípadných zmenách a opatreniach budeme
vopred informovať).
Krstná príprava v sobotu o 8.00 a predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a
Pavla.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: Mária 50,-€; Pavol 100,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma
100,-€; Elena s rodinou 20,-€; jubilujúci spolužiaci z III.A 30,-€; bohuznáma 10,-€; novomanželia Anna a Adam
Štieberovci 100,-€; Ján 200,-€
– úprimná vďaka
Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy našich kostolov. Vyzbieralo sa pre Farský kostol
6 243,76 € a pre Filiálny kostol 568,60 €. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 33 711,06 € a Filiálny
kostol 29 860,16 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť a naďalej prosíme o modlitby,
aby Pán požehnal toto dielo. Od poslednej zbierky sa uhradila ďalšia platba za práce na obnove lavíc 5 064,-€,
bola uhradená z predaja pozemkov (z rokov 2016 a 2017 - 102 560,23 €, zostalo 17 345,23 €).
Milí bratia a sestry!
Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej
pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické
diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.
Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte,
a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok
16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac
nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života.
+Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor
Diecézna škola viery: štvrtok 16. septembra o 18.30 v Kostole sv. Petra a Pavla, celebrovať bude
prednášajúci PhDr. Ondrej Želonka, farár v Spišských Hanušovciach. Po skončení svätej omše bude nasledovať
prednáška a diskusia.
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.

JOZEF GALLIK, bývajúci v Novej Ľubovni a SILVIA LEHOTOVÁ, bývajúca v Trnave (3.x); Jozef Penkxa, bývajúci
v Starej Ľubovni a Simona Gernátová, bývajúca v Čirči (3.x); ĽUBOMÍR DZURÍK, bývajúci Starej Ľubovni a MARTINA
STESŇÁKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni – Podsadku (2.x); MATEJ PČOLKA, bývajúci v Prahe a EVA ŽÁČEKOVÁ,
bývajúca v Prahe (1.x); Lukáš Nemergut, bývajúci v Starej Ľubovni a Daniela Varšíková, bývajúca v Mníšku nad
Popradom (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.

