
FARSKÉ OZNAMY – 4. október 2015 
XXVII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - B  

5. – 11. október 2015 

Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna po skončení druhej 
svätej omše až do 18.15, kedy začne záverečná pobožnosť. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

ST 7.10. Ruţencová Panna Mária (spomienka) 

NE 11.10.  XXVIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B 

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 
 
Zmena začiatku slávenia svätých omší na budúcu nedeľu: Farský kostol (bez zmeny) 7.30, 10.30 a 18.30; Kostol 
sv. Petra a Pavla 6.30, 8.00 a 9.30; Domov pre seniorov o 9.00; Podsadek o 9.00 a v sobotu o 18.00. 

 

FARSKÉ OZNAMY 
 
Októbrové poboţnosti – modlitba posv. ruţenca – ¾ hod. pred začiatkom svätej omše: Úplné odpustky môžu 

získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom 
združení. Podmienky k získaniu: 1. päť desiatkov posv. ruženca; 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri 
verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zvyku. Predmodlievanie sa podľa rozpisu na nástenke. 

 
 Biblické stretnutie (nielen pre mladú vekovú kategóriu): pondelok hneď po skončení večernej svätej omše 
v budove Farského úradu. 
 
 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pozývame zvlášť tretiakov. Počas októbra 
sa vo štvrtky ruženec pred svätou omšou budú modliť prvoprijímajúce deti podľa rozpisu, ktorý je nástenke v 
kostole. Nácvik detského spevokolu bude dnes (nedeľa) o 16.30 v budove farského úradu. 
 
 Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 5. júna 2016. 
 
 Svätá omša za účasti mládeţe: piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša o 18.30. Nácvik mládežníckeho spevokolu 
v piatok o 17.45 v budove farského úradu. 
 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

Za obrátenie detí 
+ Maroš Kormoš (1. výr.) 

Ľu 
Pa 

PO 17.00 + Karol, Mária, Štefan, Ján a Daniel Jo 

UT 
6.00 
18.30 

+ Ján a Zuzana Solotrukovci 
+ Mária Jediná 

Pe 
Pa 

UT -------- ------------------------------------------- ---- 

ST 6.00 Za BP pre Františku Ščurku Pe ST 17.00 Za B požehnanie pre materstvo Ľu 

ŠT 
6.00 
18.30 

Za kňazov a kňazské povolania 
+ Anna, Siegfried, Hilda a anton 

Ľu 
Pa 

ŠT 17.00 Za prvoprijímajúce deti Pe 

PI 
6.00 
18.30 

+ Gejza Hangurbadžo 
Za zdravie a BP pre Janku s rodinou 

Pe 
Pa 

PI 17.00 + Ján Regeš (2. výr.) ŠT 

SO 
6.30 
18.30 

+ Jakub a Katarína Bartkovskí 
Za zdravie a BP pre rod. Torbíkovú 

Pe 
Ľu 

SO -------- ------------------------------------------- ---- 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

+ Michal Kačmarčík 
Na úmysel celebranta 
Za zdr. a BP Jany a Jozefa Tešlovcov (25. r. manž.) 

Pa 
AI 
Ľu 

NE 
6.30 
8.00 
9.30 

+ Magdaléna Gaborová 
+ Karol a Anna Pristačovci 
Za zdravie a BP pre Michala (30 r.) 

Jo 
Pe 
Ľu 

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa 

PO 
ST 
PI 
NE 

14.30 
14.30 
14.30 
9.00 

Za zdravie a BP pre Branislava 
Za BP pre rodinu Budziňákovú 
+ Štefan Birošík 
 

Za zdr. a BP rod. Sekelskej (30 r. manž.) (r.-k.) 

 

ŠT 
ŠT 
Jo 
ŠT 

UT
ST 
SO 
NE 

18.00 
18.00
18.00 
9.00 

+ Mária a Pavol Kulkovci 
Za zdr. a BP pre Dominiku (25 r.) 
Na úmysel celebranta  
Poď. Anny a Štefana za 45 r. manž. 

Ľu 
Jo 
Jo 
Jo 

NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM 

UT
NE 

16.00 
16.00 

Za zdr. a BP pre Margitu a Gustáva 
(gr.-kat.) 

ŠT 
---- 

UT 7.00 (gr.–kat.) ---- 



Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 vo Farskom kostole bude vysluhovanie sviatosti birmovania. Svätú 
omšu bude sláviť a sviatosť birmovania našim mladým farníkom udelí Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný 
biskup. Ostatných farníkov prosíme, aby neobsadzovali lavice rezervované pre birmovancov a birmovných rodičov, 
alebo sa zúčastnili na iných svätých omšiach. Birmovancov prosíme, aby si na túto slávnosť zvolili dôstojné 
a primerané oblečenie aj úpravu zovňajška.   
Príprava na sviatosť birmovania: 

- Počas týždňa pri svätých omšiach modlitby k Duchu Svätému za birmovancov. Účasť odporúčame.  
- Svätá omša v piatok večer vo Farskom kostole a po jej skončení nácvik birmovancov. Účasť všetkých  

birmovancov je povinná.  
- Záverečný nácvik slávnosti v sobotu o 9.00. Účasť všetkých birmovancov je povinná.  
- Sviatosť zmierenia pred vysluhovaním sviatosti birmovania pre birmovancov, birmovných rodičov a ich 

príbuzných:  pondelok a utorok: ½ hod. pred svätými omšami 
streda: v Kostole sv. Petra a Pavla od 16.00 
štvrtok a piatok: vo Farskom kostole od 17.00 

  sobota: vo Farskom kostole - od 9.45 do 10.30 
Prosíme využiť možnosť najmä počas týždňa, v sobotu len pre tých, ktorí nemôžu v ostatné dni. 
Birmovanci pri sv. spovedi odovzdajú Preukaz birmovanca.  

- Upratovanie Farského kostola a kostolného dvora v stredu popoludní o 15.00 rodičia birmovanvov  a 
birmovanci.  

- Po skončení vysluhovania sviatosti birmovania stretnutie otca biskupa s birmovancami.  
- Birmovanci nech si do piatku pripravia otázky pre otca biskupa na diskusiu po udelení sviatosti 

birmovania a odovzdajú ich v sakristii Farského kostola 
 
 Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša nebude. 
  
 Odberatelia časopisu Posol môţu uhradiť predplatné na rok 2016 (7,50 €) v sakristiách kostolov u pánov 
kostolníkov. 
 
 Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola v Podsadku: manželia Anton a Oldřiška Reľovskí pri 
príležitosti 50. výr. manželstva 100,-€                                                             

Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z pohrebu Eduarda Stesňáka 20,-€ ; bohuznáma 50,-€     
                                                                                                                                                - 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 
 
Sviatosť manţelstva chcú prijať: 
 
Jozef Pastirčík, syn Jozefa a Paulíny rod. Šidlovskej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Anna Pruţinská, 

dcéra Štefana a Anny rod. Mikitovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x) 
Tomáš Jacko, syn Jaroslava a Amálie rod. Ondrejkovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Andrea 

Kuľandová, dcéra Miroslava a Anny rod. Sčislákovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca vo Veľkom Lipníku. (3.x) 
Ivan Liščinský, syn Michala a Ireny rod. Štefančíkovej, narodený v Kežmarku a bývajúci v Starej Ľubovni a Lívia 

Hanečáková, dcéra Františka a Márie rod. Matavovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Podolínci. (2.x) 
PAVOL RUSNÁK, syn Štefana a zosn. Adriany rod. Matejkovej, narodený v Piešťanoch a bývajúci vo Vrbovom 

a STANISLAVA MARCHEVKOVÁ, dcéra Emila a Ivety rod. Gernátovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.x) 
Tomáš Malý, syn Milana a Daniely rod. Kaletovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Marcela Martinková, 

dcéra Petra a Marcely rod. Potankovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca vo Vyšných Ružbachoch. (1.x) 
 
Kto by vedel o nejakej manţelskej prekáţke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné 

manţelstvo, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb. 
 
 
 
 
 
 
 

 


