FARSKÉ OZNAMY – 19. október 2014
XXIX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – MISIJNÁ NEDEĽA
20. – 26. október 2014
Úprimne vás pozývame na Mariánsku akadémiu, ktorá sa uskutoční dnes popoludní o 14.30 v Kultúrnom
dome. (Účinkujú ţiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda a ţiaci Základnej špeciálnej školy.)

LITURGICKÝ KALENDÁR
ST
SO
NE

22.10. Sv. Ján Pavol II., pápeţ
25.10. Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina (sviatok)
26.10. XXX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
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18.30
6.00
18.30
6.00

+ Ján
Za zdr. a BP pre Štefana a Katarínu
Poďak. Márie za 99r. a Emila za 60 r.
+ Tomáš a Johana Ţidovci
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6.00
18.30

+ Ján Vybíral ml.
+ Juraj a Johana Guregovci

6.00
18.30
6.30

+ Ţofia, Štefan a Anna
+ Mária, Katarína, Peter a Michal
+ Mária, Štefan, František, Milan
a ost. zosnulí z rod. Jeleňovej
Na úmysel celebranta
Sobášna svätá omša:
Mária Virostková – Ján Liščinský
Sobášna svätá omša:
Peter Hutník – Katarína Krafčíková
Za zdravie a BP pre Teréziu
+ Ladislav Varga
+ Margita Štefaňáková
+ Jozef Liščinský (30. deň)
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA

+ Vendelín, Sabína, Vendelín, Katarína a Juraj
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+ Štefan, Júlia a Ján
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ST

17.00

Za zdravie a BP pre Mikuláša (80 r.)
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Za poţehnanie pre prvoprijímajúce
deti
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17.00

+ Anton a Mária

P
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Sobášna svätá omša:
Martin Murcko – Adriána Tokarčíková
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14.30
14.30
14.30
9.30
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16.00
16.00

Za zdravie Miroslava a Tobiaska
+ Mária a Ján
+ Katarína, Peter a Vladimír
Za zdr. a BP pre Michala a Jarmilu (rím.-kat.)
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18.00
18.00
9.00
11.00

NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety
+ Peter Urda
(gr.-kat.)

Poďakovanie Jozefa a Jany za 25 r. manţ.

+ Štefan, Helena, Zuzana, Juraj a Mária

+ Marián (10. výr.)
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
PO
ST
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NE

6.30
8.30
10.30

Poďak. Moniky a Jána za 25 r. manţ.
+ Júlia
+ Vojtech a Helena Rusnáčkovci
Na úmysel celebranta
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CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
ŠT
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7.00

Na úmysel celebranta

T

FARSKÉ OZNAMY
V utorok 21. októbra bude v našej farnosti vo farskom kostole celodenná poklona pred vystavenou
Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Poklona začne po skončení rannej svätej omše a o 18.15 bude záverečná
poboţnosť.
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu.
Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša.
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 ruţenca pre deti
bude vo štvrtok o 16.20 v Kostole sv. Petra a Pavla.
Svätá omša za účasti mládeţe: piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša o 18.30. Nácvik mládeţníckeho spevokolu
v piatok o 17.45 v budove farského úradu.

Prosíme odberateľov časopisu Posol, ktorí ešte neuhradili predplatné na rok 2015 (7,50 €), aby tak urobili
v sakristiách kostolov u pánov kostolníkov.
Stretnutie františkánskeho spoločenstva: sobota 25. októbra, svätá omša vo Farskom kostole o 9.00.
Časopis „Milujte sa“ (cena 1,- €).
Naša farnosť sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej akcie Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje prolife organizácia Fórum ţivota s podporou a poţehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je
spojiť Pamiatku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri
spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je moţné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra
zapálením sviečky a modlitbou, alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. V našich kostoloch si aţ do 2. novembra
môţete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane (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 ţivota,
ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac o moţnosti zapojiť sa do projektu a podporiť ho: www.forumzivota.sk
Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 31. mája 2015.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznámi novomanţelia 50,-€; z krstu Dávida Dica 50,-€;
z krstu Ivany Baláţovej 50,-€; bohuznámi manţelia 101,-€; bohuznáma rodina 600,-€; novomanţelia Rastislav
a Petra Náčinovci 50,-€
– úprimná vďaka
Dnes je misijná nedeľa a pri svätých omšiach je zbierka na misie. Všetkým darcom v mene misionárov
vyslovujeme vrúcne poďakovanie.
V utorok (28.októbra) sa uskutoční na Cirkevnej základnej škole s materskou školou „21. 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 nášho bohoslovca Filipa Orlovského o jeho misii v Afrike počas prázdnin. Samotný jarmok sa začne o
10.00 v priestoroch školy a bude trvať do 12.30. Výťaţok misijného jarmoku bude pouţitý na Misie v Afrike a na
Slovensku. Srdečne všetkých pozývame.
Na budúci rok bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania. Záujemci si môţu vyzdvihnúť prihlášky
v kancelárii farského úradu od pondelka (20.10.) do piatku (24.10.) popoludní od 13.30 do 15.00. Na birmovku
môţu ísť tí, ktorí sú v 8. ročníku ZŠ a vyššie a chcú ţiť kresťanským spôsobom ţivota v budúcnosti. Môţu sa
prihlásiť aj dospelí, ktorí neprijali ešte sviatosť birmovania. (Porozmýšľať nad: birmovné meno – svätec, ktorý
bude patrónom birmovanca; birmovným rodičom môţe byť len ten, kto prijal sviatosť birmovania, ţije
kresťanským ţivotom ako slobodný alebo vo sviatostnom manţelstve). Vyplnené prihlášky a potvrdené farským
úradom krstu birmovanca a birmovného rodiča, je potrebné odovzdať na farskom úrade do 14. novembra. (Ak bol
niekto pokrstený v inej farnosti alebo jeho birmovný rodič, ktorého si zvolil, dá si prihlášku potvrdiť na farskom
úrade, kde bol krst birmovanca alebo birmovného rodiča).
Zmena času: Zo soboty (25.X.) na nedeľu (26.X.) sa končí letný čas a hodiny si posunieme o hodinu späť.
(Napríklad, ak pôjdeme spať v sobotu o 22.00, tak si hodinky posunieme na 21.00, teda budeme spať o hodinu
viac.) Sväté omše v nedeľu uţ budú v tomto čase.
OHLÁŠKY
Sviatosť manţelstva chcú prijať:
JÁN LIŠČINSKÝ, syn Jána a Márie rod. Labantovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a MÁRIA VIROSTKOVÁ,
dcéra Jána a Márie rod. Korschovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x)
PETER HUTNÍK, syn Michala a zosn. Magdalény rod. Metiľovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a KATARÍNA
KRAFČÍKOVÁ, dcéra Pavla a Renáty rod. Petriľákovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x)
MARTIN MURCKO, syn Milana a Heleny rod. Novosadovej, narodený v Prešove a bývajúci v Starej Ľubovni
a ADRIÁNA TOKARČÍKOVÁ, dcéra Štefana a Dariny rod. Cvancigerovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.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.

