FARSKÉ OZNAMY (29. november – 5. december 2021) - I. ADVENTNÁ NEDEĽA - C - 28. november 2021
Dnes v rámci individuálnej duchovnej starostlivosti bude od 10.00 do 11.30 a popoludní od 15.00 do 17.00 možnosť
individuálne prijať sväté prijímanie. Zachovajme všetky potrebné opatrenia, nezdržiavajme sa v kostole (R+O+R = respirátor +
odstupy + dezinfekcia rúk).
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Sv. Ondrej, apoštol (sviatok)
Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania
Sv. František Xaverský, kňaz (spomienka); Prvý piatok
Prvá sobota
II. ADVENTNÁ NEDEĽA – C

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
+ Mária Blašková (30. deň)
Za zdr. a BP pre Karola a Veroniku
M
Zosn. z rod. Marfiakovej a Guľašovej Š
+ František Krett
Zosnulí z rod. Nehilovej
+ Paulína, Mária a Štefan
F PI
17.00
Za zdravie a BP pre rod. Pavlišinovú
+ Anna
Ľ
+ Michal (6. výr.) a zosnulí z rod. Mištovej,
+ Helena a Juraj Sitárovci
Alexíkovej a Oroszovej (z 28.11.)
P
+ Mária, Karol a Vavrinec
+ Mária (1. výr.)
Š
+ Ondrej Benko
+ Ján Mačuga (1. výr.)
M
Za zdravie Boženy Lejovej
+ Pavol, Tomáš a Anna
F SO 7.00
+ Ondrej Kocun
Za duše v očistci (z 28.11.)
Ľ
Za zdravie a BP pre Martina (50 r.)
+ Mária Iľkovičová (z 28.11.)
P
+ Paulína, Andrej, Milan a František
+ Margita a Ján
P
+ Štefan a Mária
Za uzdravenie rodičov
F
+ Alojz
+ Mária Iľkovičová
M NE 9.00
Za zdravie a BP pre Martu
Za zdravie a BP pre Marka s rod.
Š
Za farníkov
Za zdravie a BP pre Ladislava s rod.
Ľ
Za zdr. a BP pre rod. Medzeňákovú
F
+ Rozália a Ján Benkovci
Ľ
Za zdr. a BP pre Petra Lojdla s rod.
Š
Za farníkov
P
+ Michal Repka (z 28.11.)
M
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
Starý cintorín
+
Margita
Pompová – pohrebné obrady
-- -------------------------------------------- - UT 14.00
FARSKÉ OZNAMY

Na základe uznesenia Vlády SR platí na Slovensku od 25. novembra 2021 núdzový stav a zákaz vychádzania. Z tohoto
dôvodu je zakázané verejné slávenie bohoslužieb (slávenie za účasti veriacich). Sväté omše budú slávené cez online
prenos z Kostola sv. Petra a Pavla.
- kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Takéto súkromné bohoslužby je možné prenášať
online. Nie je dovolené, aby sa niekto na súkromné bohoslužby v chrámoch pozýval, či prihlasoval, iba nevyhnutná
asistencia, bez lektorov;
- obrady krstu, sobáša (bez svätej omše) sú obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a obrady pohrebu (bez svätej
omše), iba blízke osoby, nie je obmedzený počet, 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 (nesmú tvoriť rady čakajúcich);
Časy a úmysly svätých omší podľa oznamov. Dnes sú slávené úmysly: Za B pomoc pre Katarínu; + Valent a Mária; Za zdravie
a B pomoc pre Renátu; + Ján, Mária, Darina a Ján Miškovičovci (ostatné úmysly z dnešného dňa budú slávené podľa oznamov).
Svätá omša za účasti detí online: štvrtok o 17.00.
Svätá omša s katechézou pre mládež a birmovancov online: piatok o 17.00.
Individuálna duchovná starostlivosť: počas nasledujúcich dní bude otvorená predsieň Kostola sv. Petra a Pavla (pondelok –
sobota od 8.00 do 16.00; nedeľa od 10.00 do 17.00).
Sviatosť zmierenia v rámci individuálnej duchovnej starostlivosti:
Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok – piatok 6.00 – 7.00; 15.30 – 16.30; 18.00 – 19.00
Kostol sv. Jozefa v Podsadku: sobota 9.00 – 10.00
Nevyhnutné zachovať všetky potrebné opatrenia: ROR = respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk; stručnosť;
nezhromažďovať sa; kajúcnik čaká pri kostole (odstup 2 m); odstup od kňaza.
Návšteva chorých: piatok od 8.00, za danej situácie pôjdeme iba k tým, ktorí nie sú v karanténe a ktorí (alebo ich príbuzní)
potvrdia telefonicky v čase úradných hodín (pondelok až piatok 9.00 – 11.30 a 13.30 – 15.00) alebo emailom, že si prajú, aby
prišiel k nim kňaz, ktorý ich pravidelne navštevuje.
Milodary pre opravy Farského kostola:
z pohrebu Štefana Tokarčíka 100,-€; bohuznáma rodina 100,-€; bohuznáma rodina 200,-€; Margita 100,-€; Ľudmila 50,-€;
bohuznáma 10,-€; bohuznáma 200,-€; Monika 50,-€; bohuznámy 95,-€
- úprimná vďaka
Dnes je jesenná zbierka na katolícku charitu. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí počas I.
adventnej nedele a nasledujúcich dní prispejú na charitu. V danej situácii môžeme podporiť osobne do označenej
pokladničky v Kostole sv. Petra a Pavla (keď prídeme na sv. prijímanie alebo sv. spoveď); zaslaním individuálnych darov
priamo na bankový účet SK28 0200 0000 0000 2963 4592, prosíme uvádzať VS pre identifikáciu farnosti: 412074939 alebo
priamo v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín. Ďakujeme za všetky Vaše milodary.
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