FARSKÉ OZNAMY (5. – 11. júl 2021) - XIV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 4. júl 2021
Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude v Kostole sv. Petra a Pavla vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť
Oltárna po skončení svätej omše, ktorá začína o 11.00, až do 16.45, kedy začne záverečná pobožnosť. O 15.00
pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou bude pobožnosť Korunky Božieho milosrdenstva. Prosíme miništrantov,
aby počas vystavenia Sviatosti Oltárnej mali službu, a ostatných, ak by neboli miništranti, aby neodchádzali
z kostola, pokiaľ príde niekto ďalší na poklonu.
LITURGICKÝ KALENDÁR
PO
5.7.
Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, patróni Európy (slávnosť)
UT
6.7.
Sv. Mária Goretti, panna a mučenica (ľubovoľná spomienka)
NE
11.7. XV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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Za zdr. a BP pre Vladimíra, Luciu a Janu s rod.

Za všetkých dobrodincov farnosti
Za zdr. a BP pre Gabrielu (50 r.) s rod.
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Zosnulí z rod. Damičovej
Poď. Petra a Ingridy za 30 r. manž.
+ Terézia, Filip, Ondrej a Helena
+ Emília, Gustáv a Jozef
+ Ján Majerský
Za zdravie a BP pre Elenu (75 r.)
+ Peter Šmigeľ (5. výr.)

Za zdravie a BP pre deti
+ Ján Staš a Mária Jonášová
+ Anna a Mária
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+ Jozef a Mária
+ Peter Dunka
Sobáš so svätou omšou:
Jakub Rázga – Kristína Poperníková
+ Jozef, Ján, Emil a Anna
Na úmysel celebranta

jo
ak
ak

6.30
16.00

jo

18.30
6.30
8.00
9.30
11.00
17.00
18.30

jo

ak
ak

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Peter, Anna, Jozef a Margita
+ Edita Dragošeková (30. deň)
+ Helena, Peter a Helena
Za duše v očistci
Sobášny obrad:
Dávid Fedor – Simona Knapíková
+ Július a Cecília Kinskí
+ Elena, Ján a Michal
Za zdravie a BP pre Janu (50 r.)
+ Mária Centková
Na úmysel celebranta
+ Michal Repka
Za zdr. a BP pre Štefana a Máriu (47 r. manž.)
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
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DOMOV PRE SENIOROV
Kaplnka sv. Joachima a Anny (iba pre obyvateľov)
9.00
Za zdravie a BP pre Veroniku
D
14.30
Zosnulí z rod. Fedorekovej
F
Za zdr. a BP pre Juraja a Annu s rod.
14.30
P
(gr.-kat.)
9.00
-

FARSKÉ OZNAMY
Podľa COVID automatu je náš okres naďalej v zelenej farbe (monitoring).
- Platí zásada (R+O+R = nemusí byť respirátor, stačí rúško + odstupy + dezinfekcia rúk).
- Účasť je možná, avšak dobrovoľná, a pritom obmedzená počtom: počet účastníkov 75 % kapacity miest na
sedenie v chrámoch (do počtu sa berú aj deti do 10 rokov). Nie je možné stáť v kostole (státie je dovolené iba
v interiéroch, kde sa výlučne stojí); v Kostole sv. Petra a Pavla 310 miest na sedenie, v Podsadku 105 (v
štvormiestnej lavici môžu sedieť traja); v nedeľu prosíme službukonajúcich usporiadateľov spočítať ľudí pri
vstupe a žiadame, aby ste ich rešpektovali. Usporiadatelia nech sa prihlásia cez stránku farnosti. Kostol –
hlavný vchod pred svätými omšami sa bude otvárať 35 minút pred začiatkom svätej omše (v nedeľu 15 minút).
Modlitbu posvätného ruženca sa budeme modliť pondelok až sobotu ½ hodinu pred svätou omšou a 5 minút
pred začiatkom svätej omše bude posvätné ticho (okrem nedele, kvôli výmene ľudí na sväté omše). Ak by sa
niekto pre obmedzený počet nedostal do kostola na svätú omšu, môže pri dodržaní vzájomných rozostupov
dva metre a s použitím rúška zostať pred kostolom a počas svätej omše prísť na sväté prijímanie.
- Sväté prijímanie - kto v individuálnom prípade nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu
prijímajúcich a kňaz alebo rozdávatelia mu podajú Eucharistiu do úst - a po kontakte si kňaz/rozdávateľ dezinfikuje
ruky.
- Sväté omše utorok – piatok o 6.00 a v sobotu o 6.30 budú recitované, bez spevu a hry organa.
Svätá omša v pondelok o 8.30 bude obetovaná za všetkých dobrodincov našej farnosti, tých domácich, aj
mimo našej farnosti (pomoc pri hlasovaní Nadácie VÚB, duchovná, materiálna a finančná pomoc pri obnove
Farského kostola,...)
Adorácia: v Kostole sv. Petra a Pavla počas prázdnin vo štvrtok po skončení svätej omše, ktorá začína o 18.30.
V nedeľu 11. júla je 29. výročie biskupskej vysviacky Mons. Andreja Imricha, emeritného spišského
pomocného biskupa. Pamätajme na neho vo svojich modlitbách.
Keďže v čase odchodu do večnosti nášho diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku sme sa kvôli pandemickým
opatreniam nemohli s ním rozlúčiť pri účasti väčšieho počtu ľudí, diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš
oznamuje, že zádušná svätá omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude slávená v sobotu

10. júla v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00, po skončení svätej omše bude procesia
k jeho hrobu. Pri tejto príležitosti si pripomenieme jeho nedožité 68. narodeniny a tiež aj 120. výročie kňazskej
vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
Nového pána kaplána Františka Janečka privítame v našej farnosti dnes pri svätej omši v Kostole sv. Petra
a Pavla o 9.30, v Podsadku v pondelok 5. júla o 9.00 a v Domove pre seniorov v stredu 7. júla o 14.30.
Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznámi novomanželia 100,-€; rodičia prvoprijímajúcich detí ZŠ s MŠ
sv. Cyrila a Metoda 73,80 €; Ľuboš 50,-€; Kristián 50,-€; bohuznámi novomanželia 50,-€; bohuznámi manželia 50,-€;
Helena 100,-€; Ján 300,-€; bohuznáma 20,-€; Janka 20,-€; z krstu Eleny Bičušovej 100,-€; z krstu Barbory Kuľkovej
20,-€; z krstu Simona Kušníra 100,-€; bohuznáma rodina 550,-€
Milodary pre opravy Filiálneho kostola: bohuznáma rodina z krstu 50,-€
Milodary pre ľudí v ČR postihnutých tornádom: bohuznáma 100,-€
- úprimná vďaka
Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola a v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola.
Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.
Minulú nedeľu bola zbierka dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 1 178,18 €, z toho v Podsadku 132,64
€. Ďakujeme za vaše milodary.
Na pomoc susedom na južnej Morave, ktorých vo štvrtok 24. júna náhle zasiahlo ničivé tornádo, vyhlásila
Slovenská katolícka charita (SKCH) celonárodnú zbierku. Ľudia zo Slovenska môžu posielať finančnú pomoc pre
ľudí, ktorí prišli o všetko, prostredníctvom stránky charita.darujme.sk/pomoc-ludom-vo-svete/ alebo na účet SK93
1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 859.
V sobotu 19. júna zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcim v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže táto
dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, spišský diecézny
administrátor Mons. Ján Kuboš povzbudzuje Boží ľud našej diecézy, aby podľa svojich možností aj skromným
milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej katolíckej charity.
Prispieť možno na číslo účtu: IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225; variabilný symbol: 804101. Viac info na
caritas.sk.
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: JAKUB RÁZGA, bývajúci v Ružomberku a KRISTÍNA POPERNÍKOVÁ, bývajúca
v Ružomberku (3.x); DÁVID FEDOR, bývajúci v Krížovej Vsi a SIMONA KNAPÍKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni
(3.x); MATEJ PIRHALA, bývajúci v Haligovciach a ANGELIKA FEDÁKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); JAKUB
ZAHRADNÍČEK, bývajúci v Bratislave a ALEXANDRA BECKOVÁ, bývajúca v Bratislave (2.x); Karol Schneider,
bývajúci v Starej Ľubovni a Klaudia Duranková, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); Patrik Starosundecký, bývajúci
v Starej Ľubovni - Podsadku a Patrícia Závacká, bývajúca v Ľubici (2.x); DÁVID AKIMJAK, bývajúci v Starej
Ľubovni a FREDERIKA MAYEROVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x); DALIBOR DRABINSKÝ, bývajúci v Hniezdnom
a MÁRIA VIKTÓRIA BODOCKÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x); LUKÁŠ STARÝ, bývajúci v Prahe a ADRIANA
HURTUKOVÁ, bývajúca v Prahe (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.

