FARSKÉ OZNAMY (16. – 22. august 2021) – SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE – 15. august 2021
LITURGICKÝ KALENDÁR
PI 20.8.
SO 21.8.
NE 22.8.

Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi (spomienka)
Sv. Pius X., pápež (spomienka)
XXI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
Za zdravie a B pož. Márie v chorobe
+ Dušan Suchanek – pohrebná, NC
+ Imrich Reľovský
Za zdr. a B pož. Blanky a Valérie s rod.
Za prvoprijímajúce deti ZŠ Levočská
Zosn. z rod. Konkoľovej a Ondrejkovej
+ Gejza Hangurbadžo
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Za zdr. a B pož. Marty a Alžbety
+ Jozef Medvecký
+ Mária, Jakub a Mária
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Za zdr. a BP Dominika, Daniela a Terézie s rod.

Za zdr. a BP pre Valériu a Jána (50 r. manž.)

+ Katarína Dlugošová
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Za zdravie a BP pre Annu (83 r.) s rod.
Na úmysel celebranta
+ Irena
+ Karolína a Vojtech Čonkovci a Jiří Bandy
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KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
Za zdravie a B pomoc pre Vladimíra
Za zdravie a BP prer rod. Podradskú
+ Rozália a František
Za farníkov
Sobáš so svätou omšou:
Ján Bučor – Jana Ščisláková
Za zdravie a BP pre Krištofa a vnúčatá
Na úmysel celebranta
Zosn. z rod. Anny a Štefana Pružinských
+ František Konkoľ
Poďakovanie Miroslava za 50 r. života
+ Denisa
Na úmysel celebranta
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
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DOMOV PRE SENIOROV
Kaplnka sv. Joachima a Anny (iba pre obyvateľov)
14.30
Na úmysel celebranta
14.30
+ Mikuláš, Mária a Štefan
14.30
+ Anna a František Srokovci
9.00
(gr.-kat.)

FARSKÉ OZNAMY
Podľa nového COVID automatu náš okres je od pondelka, 16.8. 2021 v oranžovej farbe (ostražitosť).
- Platí zásada (R+O+R = nemusí byť respirátor, stačí rúško + odstupy + dezinfekcia rúk).
*** Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú: 1.) 14 dní po
druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 2.) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo 3.) 14 dní po akejkoľvek
dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. – účasť bez limitu
*** Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od
odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. – účasť 25 % na
sedenie (v štvrmiestnej lavici iba jedna osoba) - v Kostole sv. Petra a Pavla 90 miest na sedenie, v Podsadku
40; bez povinného zoznamu účastníkov
*** Pod „základom“ sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očovanie,
prekonanie choroby či výsledok testovania. – účasť 25 % na sedenie (v štvrmiestnej lavici iba jedna osoba) - v
Kostole sv. Petra a Pavla 90 miest na sedenie, v Podsadku 40; + povinný zoznam účastníkov
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). Nie
je možné stáť v kostole (státie je dovolené iba v interiéroch, kde sa výlučne stojí).Tí, ktorí sa pre obmedzený
počet nedostanú do kostola na svätú omšu, môžu pri dodržaní vzájomných rozostupov dva metre a s použitím
rúška zostať pred kostolom a počas svätej omše ísť na sväté prijímanie, ktoré sa im prinesie ku vchodu do
kostola. Vonku môžu ostať všetci (očkovaní, prekonaní, testovaní a bez očkovania). Poprosíme na každú svätú
omšu dvoch službukonajúcich usporiadateľov - ktorí budú mať službu pri vstupe (v Podsadku pán kostolník) –
spísať zoznam účastníkov sv. omše v týždni. V nedeľu bez zoznamu a bez limitu, iba je potrebné skontrolovať
potvrdenie o očkovaní. Službukonajúci usporiadatelia nech sa prihlásia cez stránku farnosti na jednotlivé sväté
omše (stačí uviesť krstné meno) a nech prídu do kostola 35 minút pred začiatkom svätej omše.
Sväté omše „základ“: pondelok – sobota (všetky sv.omše), nedeľa Podsadek o 11.00: povinný zoznam
účastníkov v kostole (90/40) + ostatní vonku.
Sväté omše „kompletne zaočkované osoby“: nedeľa (všetky sv. omše), v kostole iba očkovaní (bez
limitu) + ostatní vonku.
Nie je možné vyhovieť všetkým, ale hľadáme spôsob ako by to bolo najlepšie pre väčšinu, ďakujeme za
pochopenie. V prípade zmien vás budeme informovať.
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.
COVID automat na stránke Konferencie biskupov Slovenska:https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_automat
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Sväté omše pondelok – piatok o 6.00 a v sobotu o 6.30 budú recitované, bez spevu a hry organa.
Modlitbové stretnutie členov Misijného združenia Ducha Svätého: pondelok po skončení svätej omše so
začiatkom o 18.30.
Bola spustená registrácia účastníkov na jednotlivé, verejné podujatia návštevy so Svätým Otcom na
stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/. Zároveň organizátori apoštolskej cesty pápeža Františka na
Slovensku (12. - 15. september), budú potrebovať pomoc takmer troch tisíc dobrovoľníkov. Záujemcovia, ktorú
chcú pomáhať, sa môžu prihlásiť na stránke www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik.
Pozývame všetkých mladých, ktorí by sa radi zúčastnili 14.9.2021 stretnutia so Svätým Otcom Františkom na
štadióne Lokomotíva v Košiciach spolu s farnosťou, aby prišli na informačné stretnutie, tento utorok 17.8.2021 po
skončení svätej omše so začiatkom o 18:30 v kostole PaP. Pozývame všetkých Rómov, ktorí by sa radi zúčastnili
14.9.2021 stretnutia so Svätým Otcom Františkom na Luníku IX. v Košiciach spolu s farnosťou, aby prišli na
informačné stretnutie, túto stredu 18.8.2021 po skončení svätej omše so začiatkom o 18:00 v kostole sv Jozefa v
Podsadku.
Adorácia: v Kostole sv. Petra a Pavla vo štvrtok po skončení svätej omše, ktorá začína o 18.30.
Krstná príprava v sobotu o 8.00 a predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a
Pavla.
Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina 50,-€; bohuznáma rodina 50,-€; Margita 100,-€; Karol
50,-€; Mária 80,-€; Mária 50,-€; novomanželia Farkašovskí 50,-€; z krstu Dávida Zajaka 20,-€
- úprimná vďaka
Naša farnosť v júni zvíťazila v hlasovacej súťaži Nadácie VÚB Poklady Slovenska. Finančné prostriedky na
realizáciu reštaurovania barokovej kazateľnice z Farského kostola vo výške 27 453,-€ boli v pondelok 9. augusta
zaslané na účet farnosti.
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: JÁN BUČOR, bývajúci v Prahe a JANA ŠČISLÁKOVÁ, bývajúca v Prahe (3.x); Jakub
Ondrej, bývajúci v Starej Ľubovni a Mariana Vislocká, bývajúca v Litmanovej (3.x); ŠTEFAN BUDZÁK, bývajúci v Starej Ľubovni
a ERIKA MACUROVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); Matúš Starosundecký, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a Nikola
Repková, bývajúca vo Vyšných Ružbachoch (2.x); ADAM ŠTIEBER, bývajúci v Bugľovciach a ANNA KUNAKOVÁ, bývajúca
v Bugľovciach (1.x); Pavol Kyšeľa, bývajúci v Starej Ľubovni a Eva Polomčáková, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x); Štefan
Stesňák, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a Dominika Folvarčíková, bývajúca v Novej Ľubovni (1.x); Peter Argaláš,
bývajúci v Starej Ľubovni a Michaela Hutníková, bývajúca v Sulíne (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.

