II. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 17. január 2021
FARSKÉ OZNAMY (18. – 24. január 2021)
LITURGICKÝ KALENDÁR
ŠT 21.1.
NE 24.1.

Sv. Agnesa, panna a mučenica (spomienka)
III. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA
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PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Za zdr. a BP pre Katarínu Kuzmiakovú
Zosnulí z rod. Kukoľovej a Sklárskej
M
+ Miloš
Za BP pre rod. Kirchnerovú
D PI
17.00
+ Anna a Ján
Za zdr. a BP pre Štefana (živ. jub.)
L
Za zdravie a BP pre Jozefa s rod.
+ Miroslav Mačuga
D
Zosnulí z rod. Dziakovej
+ Bohuš
M
+ Ľubka, Helena a Peter
SO
7.00
Za BP pre rod. Kurilovú
L
Za zdravie a BP pre Jána s rod.
Za zdravie a BP pre Jána a Daniela
P
+ Jozef, Marta, Pavol a Alžbeta
+ Mária Guregová
L
+ Štefan (10. výr.)
+ Ján, Júlia, Štefan a Julka
M
+ Ľuboslav a Mária
NE
9.00
Zosnulí z rod. Racovej
D
+ František Ščurka (30. deň)
+ Mária, Ján a Michal Hutníkovci
P
Za farníkov
+ Karol a Vavrinec
D
Za BP pre Alžbetu
L
+ Jozef
M
KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
------------------------------------------------ - ---- -------- -----------------------------------------------
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FARSKÉ OZNAMY
- Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky.
- Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a
pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, sú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára
pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
- Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Takéto súkromné bohoslužby je
možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie
súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Nie je
dovolené, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa
poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.
- Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov, a
podmienené dodržaním hygienických opatrení.
- Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka
verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
- V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
Priamy prenos svätých omší z Farského kostola sv. Mikuláša: časy a úmysly svätých omší podľa oznamov.
Katechéza pre birmovancov: online v piatok pri večernej svätej omši o 17.00.
Od 18. do 25. januára (do sviatku Obrátenia sv. apoštola Pavla) je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Počas tohto týždňa modlitieb prosíme pri svätých omšiach na tento úmysel, formulár svätej omše v stredu bude Za
jednotu kresťanov.
Vo štvrtok 21. januára by sa malo konať štvrté stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV. Téma: "Verím v Ježiša
Krista", druhá časť. Prednášku s prezentáciou (autorom je Mons. prof. Jozef Bieľak) nájdeme na našej stránke.
Katechéza pre birmovancov: online v piatok pri večernej svätej omši o 17.00.
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).
Predmanželská príprava je kvôli opatreniam zrušená do odvolania a krstná príprava po dohode pri zápise
krstu bude v sobotu dopoludnia v Kostole sv. Petra a Pavla.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: Mária 25,-€; Ján 10,-€; Eva 30,-€; bohuznáma rodina 100,-€;
bohuznáma rodina 100,-€; Karol 50,-€; Róbert 1 000,-€; bohuznáma rodina 20,-€; z pohrebu Miroslava Mačugu
100,-€; bohuznáma 50,-€; Diserta s.r.o. 50,-€; Mária 70,-€; bohuznáma rodina 5,-€
- úprimná vďaka

