
FARSKÉ OZNAMY – 25. október 2015 
XXX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B 

26. október – 1. november 2015  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 
ST  28.10. Sv. Šimon a Júda, apoštoli (sviatok) 
NE  1.11. Slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok 
 

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 
 

  

FARSKÉ OZNAMY 
 

 Sviatosť zmierenia pred slávnosťou Všetkých svätých – je to aj pred prvým piatkom!!!: 
Prosíme o väčšie vyuţitie prvých dní týţdňa, nenechávajme si sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu. 
  Farský kostol sv. Mikuláša:  pondelok až piatok ½ hod. pred rannou svätou omšou 
      pondelok, utorok a štvrtok od 18.00 
      piatok od 16.00 
  Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok od 16.30, streda a štvrtok od 15.00 
  Podsadek:   utorok 15.30 - 17.00 
  Návšteva chorých:   na prvý piatok 6. novembra od 8.00. 
 

Úplné odpustky pre duše v očistci: 
1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých náboţne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa: 
Otče náš  a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. 
+ 3 podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Okrem toho, ako vo všeobecnosti, treba 
vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému.  
2. Veriaci, ktorý náboţne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré 
sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.XI. 
+ 3 podmienky ako v prvom prípade.  

Poboţnosti na cintorínoch za duše v očistci v nedeľu na slávnosť Všetkých svätých:  
14.00 Starý cintorín; 14.00 Podsadek  
14.00 Nový cintorín – Svätá liturgia vo východnom obrade  
 

Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše. Zároveň si pripomenieme 5. 
výročie služby tohto spoločenstva. Pozývame otcov, aby sa prišli spoločne modliť za svoje rodiny.  

 

Biblické stretnutie: v pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

Za obrátenie Petra s rodinou 
+ František Damič 

Pa 
Ľu 

PO 17.00 + Štefan, Júlia, Ján a Bartolomej Jo 

UT 
6.00 
18.30 

Poďak. za 90 r. ž. (M. Zvolinská) 
+ Margita Štefaňáková 

Pa 
Ľu 

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

ST 6.00 + Gustáv Turlík (5. výr.) Pa ST 
8.00 

17.00 
Na úmysel celebranta 
Za členky ruže p. Jaržembovskej 

Pe 
Ľu 

ŠT 
6.00 
18.30 

+ Mária 
+ Štefan Virostko 

Pa 
Ľu 

ŠT 17.00 + Mária, Ján, dušan, Mária a Ján Jo 

PI 
6.00 
18.30 

+ Ján, Helena, Štefan a Helena 
+ Dušan a Ján 

Pa 
Ľu 

PI 17.00 + Marta a duše v očistci ŠT 

SO 

6.30 
15.00 

 
18.30 

+ Ján Akimjak 
Sobášna svätá omša:  
Michal Šeľuk – Lucia Štefančíková 
+ Mária a František Potočekovci 

Ľu 
 

TG 
Pe 

SO 

15.00 
 
 
 

Sobášna svätá omša:  
Ján Jozefík – Michaela Guľašová 
 
 

RK 
 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

+ Anna Puchelová (30. deň) 
Za zdravie a BP pre Michala 
Na úmysel celebranta 

Pa 
Pa 
Jo 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 
+ Štefan Ščensný 

Pe 
Pe 
Jo 

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

PO 
ST 
PI 
NE 

14.30 
9.00 
14.30 
9.00 

+ Katarína, Peter a Vladimír 
+ Helena Kissová 
+ František Laufík 
(gr.-kat.) 

 

ŠT 
ŠT 
Jo 
---- 

UT 
ST 
NE 

 

17.00 
17.00 
9.00 

11.00 

+ Ján, Helena a Peter Špesovci 
+ Viktor a Margita Česlikovskí 
Zosnulí z rodiny Jána Landora 
Na úmysel celebranta 

Pe 
Jo 
Ľu 
Ľu 

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

UT 
NE 

16.00 
16.00 

Za zdravie a BP Štefana Krafčáka 
+ Oľga (rím.-kat.) 

ŠT 
ŠT 

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



 Stretnutie členov hospodárskej rady: v utorok 27. októbra hneď po skončení večernej svätej omše v budove 
Farského úradu.  
 

V stredu 28.októbra sa uskutoční na Cirkevnej základnej škole s materskou školou „22. misijný jarmok“. 
Jarmok sa začne svätou omšou o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla. Po skončení svätej omše bude krátka prednáška 
s prezentáciou sr. Kristiány CJ o jej misii v Rusku. Samotný jarmok sa začne o 10.00 v priestoroch školy Výťažok 
misijného jarmoku bude použitý na misie, potreby školy a farnosti. Srdečne všetkých pozývame. V utorok svätá 
omša v Cirkevnej škole nebude. 
 

 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pozývame zvlášť tretiakov. Nácvik 
detského spevokolu bude dnes (nedeľa) o 16.30 v budove Farského úradu. Modlitba posvätného ruženca pre deti 
bude vo štvrtok o 16.20 v Kostole sv. Petra a Pavla. 
 

 eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva všetkých chlapcov a diečatá vo veku od 7 do 13 rokov, 
ktoré sa chcú stretávať, hrať, modliť a spoznávať nových ľudí na veľké stretko, ktoré bude v piatok 30. októbra 
o 14.30 v budove Cirkevnej školy. Stačí ak si prinesieš dobrú náladu a môžeš zobrať aj kamarátov. Tešíme sa na 
Teba. Bližšie informácie sa dozvieš u Márie Stanislavovej na čísle 0911 629 419. 
 

 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. 
 

  V pondelok 2. novembra vyvrcholí projekt Sviečka za nenarodené deti. Spomienku na nenarodené deti 
môžeme vyjadriť aj zakúpením Sviečky za nenarodené deti (príspevok: malé sviece 1,-€; veľké 3,-€; v sakristiách 
Farského kostola, Kostola sv. Petra a Pavla a Filiálneho kostola) a takto podporiť aktivity zamerané na ochranu 
života, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac o možnosti zapojiť sa do projektu a podporiť ho: www.forumzivota.sk 
 

 Výzva – Podporte petíciu za záchranu kláštora KARMEL v Košiciach! 
Kláštor sestier bosých karmelitánok stojí v tichom prostredí. Podľa zmeneného územného plánu Mesta Košice majú 
byť v tesnom susedstve postavené vysokopodlažné obytné domy, čo by zásadným spôsobom narušilo intimitu sestier 
karmelitánok a znemožnilo by plnenie ich poslania, ktoré spočíva v tichých modlitbách za dobro sveta a v skrytom 
spôsobe života. Sestry karmelitánky podľa prísnej pápežskej klauzúry kontemplatívne žijú iba v ohraničenom 
priestore svojho kláštora a priľahlej záhrady, kde sú napokon aj pochovávané.  
Svojím podpisom vyjadríte nesúhlas s výstavbou Obytného komplexu „POVRAZY“v bezprostrednom susedstve 
kláštora a poţiadavku nájsť také riešenie, ktoré by plne rešpektovalo a nenarúšalo vzácny spôsob ţivota 
sestier bosých karmelitánok v Košiciach. V mene sestier karmelitánok ďakujeme za podporu. 

Petícia za zrušenie hazardu v našom meste – trvá možnosť podpisovať. Stolíky s petičnými hárkami sú pri 
vchodoch do kostola.  
 

 Nové číslo časopisu „Milujte sa“ (cena 1,- €). 
 

 Minulú nedeľu – misijnú bola pri svätých omšiach zbierka na misie. V našej farnosti sa vyzbieralo 1 965,84 €, 
z toho v Podsadku 122,63. Všetkým darcom v mene misionárov vyslovujeme vrúcne poďakovanie. 
 

 Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola v Podsadku: rodičia birmovancov a birmovanci 52,-€ 
 Milodary na rekonštrukciu kúrenia v nemocničnej kaplnke: bohuznáme rodiny 200,-€ a 50,-€; bohuznáma 25,-€
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma 25,-€; z pohrebu Vincenta Kandráča 50,-€; 
z krstu Nikolasa Pekára 50,-€                                                          - úprimná vďaka 
 

 Na budúcu nedeľu bude vo farnosti zbierka pre opravu Farského kostola a na filiálke pre opravu Filiálneho 
kostola v Podsadku. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 116 968,14 €; Filiálny kostol 8 831,82 €. 
V nemocničnej kaplnke bude zbierka na uskutočnenú rekonštrukciu kúrenia a plánované vymaľovanie kaplnky. 
    

OHLÁŠKY 
 

Sviatosť manţelstva chcú prijať: 
 

MICHAL ŠEĽUK, syn Vjačeslava a Hany rod. Královej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a LUCIA 
ŠTEFANČIKOVÁ, dcéra Petra a Alžbety rod. Imrichovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x) 

JÁN JOZEFÍK, syn Františka a Márie rod. Bartkovskej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Kolačkove 
a MICHAELA GUĽAŠOVÁ, dcéra Jozefa a Ireny rod. Pružinskej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x) 

Ján Cvanciger, syn Jána a Anny rod. Zelizňakovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Šarišskom Jastrabí 
a Miroslava Duranková, dcéra Miroslava a Heleny rod. Mikitovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x) 

PAVOL PEKY, syn Štefana a Magdalény rod. Lompartovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Chmeľnici 
a TATIANA URDOVÁ, dcéra zosn. Petra a Tatiany rod. Fenďaiašovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (2.x) 

MAREK KRAFČÍK, syn Jána a Kataríny rod. Grechovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Chmeľnici a VIERA 
GADUŠOVÁ, dcéra Jána a Viery rod. Medveckej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (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. 

 


