FARSKÉ OZNAMY - 4. apríl 2021 (5. - 11. apríl 2021)

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA - VEĽKÁ NOC 2021
Dnes bude vo Farskom kostole vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna od 13.00 do 17.30.
Prosíme, aby počas vystavenia Sviatosti Oltárnej sme neodchádzali z kostola, pokiaľ príde niekto ďalší na poklonu.
Zachovajme všetky potrebné opatrenia (R+O+R = respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk). Od 13.30 do 17.30 bude
možnosť individuálne prijať sväté prijímanie pri bočnom oltári Svätého kríža.
Tento týždeň, až do II. Veľkonočnej nedele vrátane, sú dni Veľkonočnej oktávy. Počas celého veľkonočného
obdobia namiesto modlitby Anjel Pána sa modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná. (správne zvolanie: Raduj sa
a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.)
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II. Veľkonočná nedeľa - B - Nedeľa Božieho milosrdenstva

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Na úmysel celebranta
L
+ Mária (30. deň)
Na úmysel celebranta
D
Zosnulí z rod. Damičovej a Korschovej
9.00
PI
17.00
Na úmysel celebranta
M
Za zdr. a BP pre rod. Marty Eštokovej
Na úmysel celebranta
P
Za BP a zdravie pre Martu s rodinou
D
Za BP a zdravie pre Martina a Romana
17.00 + Helena Sitárová
L SO
7.00
+ Vasil Dic (1. výr.)
Za zdravie a BP pre Petra (52 r.)
+ Aladár Chochoľa (1. výr.)
M
+ Štefánia Stričová (30. deň)
Zosn. z rod. Grešovej, Nemergutovej, Kosturkovej a Anna
+ Michal Repka
L
17.00
NE
9.00
+ Marta Orlovská (30. deň)
Za farníkov
+ František Laufik
M
17.00 + Mária (10. výr.)
L
+ Mária a Bartolomej Angelovičovci
P
KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
Sobášny obrad:
15.00
Tomáš Budický – Veronika Krafčíková
P
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FARSKÉ OZNAMY
- Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky; od 1.
januára je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb; kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez
účasti veriacich, kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie
súkromnej bohoslužby je 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 z Farského kostola sv. Mikuláša (https://www.youtube.com/watch?v=L0UZ6Oc_sEE): časy
a úmysly svätých omší podľa oznamov.
Online katechéza pre birmovancov: v piatok najskôr svätá omša o 17.00 a po nej katechéza. Otázky k príprave
na sviatosť birmovania: http://rkfarnost-sl.sk/index_files/2020_otazky_pre%20birmovancov_SL.pdf.
Oznam pre birmovancov: Milí birmovanci, na Kvetnú nedeľu vám skončila vaša birmovanecká kartička. Keďže
teraz nie je možné sa zúčastňovať svätých omšiach v kostole, zatiaľ nové kartičky nebudú. Avšak i naďalej je pre
vás tak ako doteraz záväzná každá nedeľná svätá omša vysielaná online, svätá omša v piatok spolu s katechézou
online a stretnutie s animátori v skupinkách. Dávame tiež do pozornosti možnosť individuálne pristúpiť k sviatosti
zmierenia. Nové kartičky dostanete, keď bude možné prichádzať na sväté omše do kostola.
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

Individuálna duchovná starostlivosť: Hlavný hygienik SR vydal usmernenie o podmienkach, ktoré musia byť
splnené pri „individuálnej duchovnej starostlivosti“. Tú 31. marca schválila vláda. Slávenie svätých omší je
možné iba online formou, v našej farnosti počas nasledujúcich dní bude otvorená predsieň Farského kostola, ako aj
vždy býva.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča vo výnimočných prípadoch požiadať o
individuálnu duchovnú a pastoračnú službu, pritom je potrebné dodržať usmernenie hlavného hygienika (prosíme,
aby sme si ho prečítali).
Za dodržania daných usmernení je možnosť prihlásiť sa na sv. spoveď a sv. prijímanie telefonicky 052/432 25
00 (volať len v uvedených časoch: pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 13.30 do 14.30 - žiadame o rešpektovanie
tejto prosby!) alebo zapísaním sa do formulára na stránke našej farnosti (uviesť iba krstné meno).
Nevyhnutné je zachovať všetky potrebné opatrenia: ROR = respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk; stručnosť,
čas pre jedného kajúcnika 5 minút (nebyť sebecký); zapamätať si (poznačiť si) a dodržať termín príchodu na sv.
spoveď (prísť iba chvíľu pred termínom); nezhromažďovať sa; kajúcnik čaká pri kostole (odstup 2 m); odstup od
kňaza; kňaz hneď po sv. spovedi podá kajúcnikovi sv. prijímanie a kajúcnik prijme pred kňazom; modlitbu po sv.
prijímaní a kajúcny skutok si kajúcnik vykoná súkromne doma; možnosť iba pre veriacich našej farnosti.
Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v Kostole sv. Petra a Pavla (pri bočnom vchode na strane sakristie)
a v Kostole sv. Jozefa v Podsadku.
Dátum
Po 5.4.
Po 5.4.
Ut 6.4.
Ut 6.4.
Ut 6.4.
Ut 6.4.
St 7.4.
St 7.4.
Št 8.4.
Št 8.4.
Št 8.4.
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Pi 9.4.
Pi 9.4.
So 10.4.
So 10.4.

Čas
15.00 – 16.30
16.30 – 19.30
6.30 – 7.30
7.30 – 9.00
15.00 – 16.30
17.45 – 19.30
15.00 – 16.30
17.45 – 19.30
6.30 – 7.30
7.30 – 9.00
15.00 – 16.30
17.45 – 19.30
15.00 – 16.3
17.45 – 19.30
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00

Kostol
sv. Petra a Pavla
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sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Podsadek – hlavný vchod
Podsadek - sakristia
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internet
internet
telefón
telefón
internet
internet
internet
internet
telefón
telefón
internet
internet
telefón
internet
internet
telefón

D
M
D
M
L
L
D
M
D
M
D
M
D
L
D
M

Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznámy 20,-€; Danka 20,-€; bohuznáma 20,-€; bohuznámy
200,-€; Petra 25,-€; Anna 100,-€; bohuznámy 100,-€; bohuznáma 200,-€; Kristián 50,-€; Ján 100,-€; z pohrebu
Alberta 50,-€; bohuznáma rodina 50,-€; bohuznáma 20,-€; pokladnička pre opravy 985,81 €
Milodary pre potreby kostolov: Petra 25,-€; bohuznáma rodina 60,-€; bohuznáma 40,-€; bohuznáma rodina 50,-€
Zbierka na pomoc ľuďom v núdzi v regióne Blízkeho východu: bohuznáma 50,-€
Milodary na kvetinovú výzdobu: bohuznáma 20,-€; bohuznáma 25,-€
- úprimná vďaka

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 osob ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v
ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko.

Sviatosť manželstva chcú prijať: TOMÁŠ BUDICKÝ, bývajúci v Bytči a VERONIKA KRAFČÍKOVÁ, bývajúca
v Bytči (3.x); Stanislav Stesňák, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a Katarína Mrugová, bývajúca
v Jakubanoch (3.x); MILAN MURÍN, bývajúci v Trenčíne a ZUZANA KIČUROVÁ, bývajúca v Trenčíne (2.x); DANIEL
DIDECKÝ, bývajúci v Starej Ľubovni a ANDREA ŠTUPÁKOVÁ, 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.

