FARSKÉ OZNAMY (19. – 25. apríl 2021) - III. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – B - 18. apríl 2021
Dnes bude v Kostole sv. Petra a Pavla vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna od 13.00 do 19.00.
Prosíme, aby počas vystavenia Sviatosti Oltárnej sme neodchádzali z kostola, pokiaľ príde niekto ďalší na poklonu.
Počet osôb v kostole v rovnakom čase nesmie prevýšiť 30 ľudí (otvorený bude iba hlavný vchod). Zachovajme všetky
potrebné opatrenia (R+O+R = respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk). Od 13.15 do 18.45 bude možnosť individuálne
prijať sväté prijímanie pri bočnom vchode (smerom k Polícii).

LITURGICKÝ KALENDÁR
PI 23.4. Sv. Vojtech, biskup a mučeník (spomienka)
NE 25.4. IV. Veľkonočná nedeľa - B - Nedeľa Dobrého Pastiera
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
6.00 Za duše v očistci
8.00 Na úmysel celebranta
17.00 Za zdr. a BP Františkánskych terciárov
18.30 Za BP a zdravie pre Vladimíra Petriľáka

M
P
L
D

6.00
8.00
17.00
18.30

Za BP a zd. pre Darinu a Vladislava s rod.
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+ Ján (13. výr.), Eduard a Otília
Na úmysel celebranta
Za zdravie a BP pre Boženu

Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
+ Ján Dominik

Za B pož. a pomoc pre Karola, Olinku a Michaela

6.00 Za zdravie a BP pre kňaza Lukáša
8.00 Na úmysel celebranta
17.00 + Mikuláš a Anna Šidíkovci
18.30 + Jozef a Ľubomír Urbanovci
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18.00 Za zdr. a BP pre Magdalénu a Františka a ich deti s rod.
18.00 Na úmysel celebranta
18.00 Na úmysel celebranta
9.00 + Štefan, Viktória a František
11.00 Na úmysel celebranta
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Ján Novajovský (5. výr.)
Na úmysel celebranta
+ Milan Vnenčák
+ Ján Greizinger (30. deň)
Za zdravie a BP pre Fridu (60 r.)
Sobáš:
Daniel Didecký – Andrea Štupáková
Na úmysel celebranta
Za zdr. a BP pre Paulínu a Jozefa Mezešovcov (50 r. manž.)

Na úmysel celebranta
+ Pavol Jeleň (4. výr.)
Poďak. Dariny s rod. za dobrodenia
+ Ján Kessel (22. výr.)
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
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Hradná kaplnka sv. Michala
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Otvorenie turistickej sezóny (online)

P

FARSKÉ OZNAMY
Od pondelka 19. apríla budú obnovené verejné bohoslužby a budú podliehať viacerým obmedzeniam a za
dodržiavania protiepidemických opatrení (R+O+R = respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk):
- Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky.
- Účasť je možná, avšak dobrovoľná, a pritom obmedzená počtom: 1 osoba na 15 m 2 (do počtu sa
nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby). Kostol sv. Petra a Pavla: 35 ľudí = kostolník,
organista, usporiadateľ - služba pri vstupe, kňaz, jeden miništrant + 30 farníkov – 20 v lodi kostoli a 10 na chóre;
Podsadek: 15 ľudí = kostolník, organista, kňaz, jeden miništrant + 11 farníkov – 10 v lodi kostola a 1 na chóre.
- Kostol bude otvorený (iba hlavný vchod) 15 minút pred začiatkom svätej omše, sakristia bude zamknutá,
poprosíme na každú svätú omšu jedného službukonajúceho usporiadateľa - ten kto bude mať službu pri vstupe
(v Podsadku pán kostolník) - spočítať vstupujúcich a usmerniť ich na sedenie v lodi kostola a na chóre (v lavici
iba jedna osoba), službukonajúci usporiadateľ nech sa prihlási cez stránku farnosti na jednotlivé sväté omše
(stačí uviesť krstné meno): pondelok – piatok: 6.00, 8.00, 17.00 a 18.30; sobota 6.30, 17.00 a 18.30; nedeľa
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 17.00 a 18.30.
Službukonajúci usporiadateľ spočíta pri vstupe ľudí (v Kostole sv. Petra a Pavla 30; v Podsadku 11), dohliadne
na dezinfekciu rúk a použitie respirátora, potom sa kostol uzamkne, ak by niekto potreboval počas svätej
omše odísť, tak cez sakristiu, pred svätou omšou sa spoločne nemodlíme ani posvätný ruženec (pomodlíme sa v
rodinách).
- Sväté omše pondelok – piatok o 6.00 a 8.00 a v sobotu o 6.30 budú recitované, bez spevu a hry organa.
- Rozpis lektorov zatiaľ nebude, prosíme, aby pri tejto službe pomohol niekto z prítomných v kostole (prísť
do sakristie pred začiatkom svätej omše).
- Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými
ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby uprednostnili
sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
- Individuálna duchovná starostlivosť (sviatosť zmierenia za dodržania opatrení): pondelok až piatok 15.00 –
16.30, nie pred, ani počas svätej omše.

- Priamy prenos z Kostola sv. Petra a Pavla (časy a úmysly svätých omší podľa oznamov)
https://www.youtube.com/watch?v=L0UZ6Oc_sEE
- Vyzývame k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre
všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom.
Online katechéza pre birmovancov: v piatok najskôr svätá omša o 18.30 a po nej katechéza. Otázky k príprave
na sviatosť birmovania: http://rkfarnost-sl.sk/index_files/2020_otazky_pre%20birmovancov_SL.pdf.
Úradné hodiny sú zrušené, v dôležitých záležitostiach prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00
alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk (kontakty kňazov: Dominik - ddominus@gmail.com; Lukáš lukasstolarik@gmail.com; Milan - milan.luptak1@gmail.com; Pavol - pauluslacko@gmail.com).
V nevyhnutných záležitostiach pri vstupe do budovy Farského úradu je potrebné: preukázať sa negatívnym
PCR alebo Ag testom nie starším ako 7 dní; najviac jedna osoba (prípadne s dieťaťom), stručnosť + ROR
(respirátor, odstup, dezinfekcia rúk).
Predmanželská príprava je kvôli opatreniam zrušená do odvolania a krstná príprava po dohode pri zápise
krstu bude v sobotu dopoludnia o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.
Cyklus prednášok pre snúbencov v rámci prípravy na manželstvo, forma online - mimoriadna forma počas
pretrvávajúcich pandemických obmedzení, dávame súhlas snúbencom, ktorí budú mať u nás sobáš, potom bude
potrebné potvrdenie o absolvovaní prípravy. Možnosť prihlásiť sa na stránke: www.domanzelstva.sk/online
Sväté omše za účastí detí – na budúcu nedeľu budeme informovať akým spôsobom.
Milodary pre opravy Farského kostola: z pohrebu Štefana Pavlíka 50,-€; z krstu Andreja 50,-€; z pohrebu
Alžbety Vilkovej 100,-€; z pohrebu Anny Greizingerovej 100,-€
Zbierka SL: bohuznáma 5,-€; bohuznáma 50,-€; bohuznáma 120,-€; Ľuboš 50,-€; DISERTA s.r.o. 100,-€; František
100,-€; Martina 20,-€; Pavol 150,-€; Ján 20,-€; Janka 20,-€; Júlia 20,-€; Karol 50,-€; Marián 20,-€; p. Sčensná 50,-€;
Alžbeta a Milan 50,-€; Mária 20,-€; Ján 20,-€; Mária 20,-€; Mária 200,-€; Margita 200,-€; Ladislav 40,-€; Ján 200,-€;
Gabriela 50,-€; Peter 40,-€; Jozef 50,-€; Margita 30,-€; Martin 150,-€; Peter 50,-€; bohuznáma 150,-€; bohuznáma
125,-€; bohuznáma rodina 100,-€; bohuznáma 100,-€; Helena 100,-€; bohuznáma 50,-€; Emil 50,-€; Mária 70,-€;
Nadežda 100,-€; Filip 20,-€; Darina 200,-€; Ján 55,-€; Marta 100,-€; Apolónia 100,-€;Peter 100,-€;bohuznáma 100,-€
Zbierka Podsadek: bohuznáma 5,-€
Milodary pre potreby kostolov: bohuznáme 20,-€; bohuznáma 5,-€; bohuznáma 20,-€; farníci 91,03 €
Milodary na seminár: bohuznáma 10,-€
- úprimná vďaka
Minulú nedeľu by bola zbierka pre opravy Farského a Filiálneho kostola, keďže sa nemohla konať v
kostoloch, poprosili sme tých, ktorí by mohli a chceli, tak mohli počas tohoto týždňa prispieť na čísla účtov
našej farnosti. Do soboty sa takto vyzbieralo pre Farský kostol 3 115,-€ a pre Filiálny kostol 5,-€. Úprimne
ďakujeme a prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo. Na začiatku roka sme boli v mínuse 25 812,73 €,
tohoto roku sa uskutočnil a uhradil reštaurátorský výskum Bočného oltára sv. Anny Metercie a Kazateľnice v hodnote
4 087,-€. K 17. aprílu sme v pluse 2 572,28 € a pre Filiálny kostol máme 27 037,01 €. Záloha na obnovu lavíc
36 880,50 € bola uhradená z predaja pozemkov (z rokov 2016 a 2017 - 102 560,23 €, zostalo 65 679,73 €).
Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo v tomto náročnom období. Ak by niekto chcel a mohol podporiť
toto dielo aj finančne, môže tak urobiť prevodom na č. ú.: SK22 0900 0000 0001 0386 3036; SK94 0200 0000 0037
5596 4258; SK50 5200 0000 0000 0421 8947.
Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na seminár. Zbierka sa uskutoční jednak počas svätých omší za účasti
veriacich a tiež možnosťou zaslaním priamo na bankový účet biskupstva: SK52 0900 0000 0001 0138 0460; prosíme
uvádzať VS pre identifikáciu farnosti: 412 050 939.
ZBIERKA PRE SVÄTÚ ZEM (BOŽÍ HROB): Tento rok bude realizovaná počas celého veľkonočného obdobia
zaslaním individuálnych darov priamo na bankový účet biskupstva: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, prosíme
uvádzať VS pre identifikáciu farnosti: 412 010 939. Vopred ďakujeme za dary.

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: DANIEL DIDECKÝ, bývajúci v Starej Ľubovni a ANDREA ŠTUPÁKOVÁ,
bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); JAKUB RÁZGA, bývajúci v Ružomberku a KRISTÍNA POPERNÍKOVÁ, bývajúca
v Ružomberku (1.x); ANDREJ DINIS, bývajúci v Starej Ľubovni a DOMINIKA MARHEFKOVÁ, bývajúca v Starej
Ľubovni (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.

