XVIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 1. august 2021 - FARSKÉ OZNAMY (2. – 8. august 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
ST 4.8.
ŠT 5.8.
PI 6.8.
SO 7.8.
NE 8.8.

Sv. Ján Mária Vianney, kňaz (spomienka)
Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania
Premenenie Pána (sviatok); Prvý piatok
Prvá sobota – fatimská pobožnosť začne o 6.30
XIX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
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Za zdr. a BP rod. Majchrovičovej, Adonatovej a Dicovej

Za zdr. a BP pre Štefana a Helenu s rod.
Zosn. z rod. Borušičovej a Zavartkayovej
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Za zdravie a BP pre Júliu s rod.
+ Štefan (1. výr.)
+ Pavlína Pištejová
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+ Drahomír a Vladimír
+ Michal Repka
+ Ján Fabián
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Za dar viery, zdr. a BP pre Pavla s rod.
+ Jozef (13. výr.) a zosn. z rod. Serafínovej a Piatkovej

Za BP. zdr. a milosti DS pre kňazov a duch. pov.
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Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Za farníkov
+ Karol Petroš (8. výr.)
Na úmysel celebranta
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
Na úmysel celebranta
Sobášny obrad:
Tomáš Mladučký – Kristína Balážová
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
+ Mária
Sobáš so svätou omšou:
Peter Smandra – Renáta Aftanasová
Sobášny obrad:
Martin Farkaš – Jaroslava Dubjelová
+ Emília, Gustáv a Jozef Husárovci
Za obrátenie a BP pre vnučky
+ Anton Barnáš
+ Štefan Lukáč (1. výr.)
+ Štefan, Helena, Andrej, Zuzana a Andrej

Na úmysel celebranta
Za B pomoc pre rodinu
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
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DOMOV PRE SENIOROV
Kaplnka sv. Joachima a Anny (iba pre obyvateľov)
1430
Zosnulí z rod. Ochotnickej a Repkovej
14.30
(rím.-kat.)
14.30
Za zdravie a BP pre rod. Pavlišinovú
14.30
+ Milan Onderko
9.00
(gr.-kat.)

FARSKÉ OZNAMY
Podľa COVID automatu náš okres je 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). 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 pondelok – piatok o 6.00 budú recitované, bez spevu a hry organa (v sobotu o 6.30 – spievaná).
Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom:
Podsadek:
utorok 16.30 – 17.45
Kostol sv. Petra a Pavla:
pondelok až piatok ½ hod. pred svätou omšou o 6.00 a o 18.30
pondelok až piatok od 15.30 do 17.00 (okrem utorka)
Návšteva chorých:
piatok od 8.00 (v kancelárii nestránkový deň)
V pondelok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor a v katedrálnych
chrámoch úplné odpustky "Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola
spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť podmienky: sv.
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spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych
kostoloch.
Adorácia – prvopiatková, na záver svätej omše so začiatkom o 18.30.
V rámci príprav návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku (12.-15. septembra) zverejnila Konferencia
biskupov Slovenska oficiálnu webovú stránku (https://www.navstevapapeza.sk/sk), prostredníctvom ktorej bude
poskytovať informácie k apoštolskej ceste. Stránka už v tejto chvíli prináša program návštevy, logo a motto,
kontaktné informácie. Bude na nej postupne publikovaná duchovná príprava, podmienky účasti, akreditácia pre
novinárov a ďalšie podrobnosti k návšteve.
V stredu 4. augusta si pripomenieme 56 rokov od smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. V ten istý deň,
4. augusta, pred 10 rokmi, bol menovaný za spišského diecézneho biskupa v blahej pamäti Mons. Štefan Sečka a po
Mons. Františkovi Tondrovi prevzal aj úlohu autora Kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Pri
príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka Vás srdečne pozývame na púť do
Zákamenného, ktorá sa uskutoční v sobotu 7. augusta, v deň, kedy sa pred 56 rokmi uskutočnil pohreb Božieho
sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Ďakovnú slávnostnú svätú omšu o 10.00 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny
Márie za účasti Mons. Jána Kuboša, spišského diecézneho administrátora, Mons. Andreja Imricha, emeritného
pomocného spišského biskupa, a prítomných kňazov bude celebrovať a v homílií sa prítomným prihovorí Mons.
Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Rádio Lumen prinesie vo svojom vysielaní priamy prenos.
Púť do Vysokej nad Uhom: Pozývame birmovancov, ale tiež všetkých mladých na celodennú púť do rodiska
slovenskej mučenice čistoty bl. Anny Kolesárovej. Púť sa uskutoční v sobotu 21. augusta. Prosíme všetkých
záujemcov, aby sa prihlásili v sakristii kostola najneskôr do budúcej nedele 8. augusta. Cena púte je 10,-€ (prosíme
uhradiť pri prihlásení). Bližšie informácie u pána kaplána Milana.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z pohrebu Jozefa Medveckého 100,-€; z pohrebu Igora
Hlaváča 20,-€; novomanželia Adriana a Lukáš Starí 100,-€; bohuznáma 50,-€; Kristián 50,-€; bohuznáme 25,-€; Jozef
Boďo s rodinou 100,-€ a 100,-USD
– úprimná vďaka
Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola).

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: TOMÁŠ MLADUČKÝ, bývajúci v Stráňach pod Tatrami a KRISTÍNA BALÁŽOVÁ,
bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); MARTIN FARKAŠ, bývajúci v Starej Ľubovni a JAROSLAVA DUBJELOVÁ, bývajúca
v Starej Ľubovni (3.x); PETER SMANDRA, bývajúci v Starej Ľubovni a RENÁTA AFTANASOVÁ, bývajúca v Starej
Ľubovni (3.x); Marek Orlovský, bývajúci v Ružomberku a Petra Hyravá, bývajúca v Ružomberku – Bielom Potoku
(3.x); MATÚŠ JURCO, bývajúci v Hniezdnom a NATÁLIA PODOLSKÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); Tomáš
Štefančik, bývajúci v Starej Ľubovni a Lenka Dudláková, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); Lukáš Selep, bývajúci
v Starej Ľubovni a Lenka Kozáková, bývajúca v Oravskom Veselom (2.x); JÁN BUČOR, bývajúci v Prahe a JANA
ŠČISLÁKOVÁ, bývajúca v Prahe (1.x); Jakub Ondrej, bývajúci v Starej Ľubovni a Mariana Vislocká, bývajúca
v Litmanovej (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.

