
FARSKÉ OZNAMY - 1. február 2015  
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B (2. - 8. február 2015) 

  

Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vo Farskom kostole k poklone vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna po 
skončení druhej svätej omše aţ do 18.15, kedy začne záverečná poboţnosť. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO 2.2.  Obetovanie Pána (sviatok) 
UT 3.2. Sv. Blaţej, biskup a mučeník (ľub. spom.) - svätoblaţejské poţehnanie na záver svätých omší 
ŠT 5.2.  Sv. Agáta, panna a mučenica (spomienka) 

Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania 
PI 6.2. Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci (spomienka)  
  Prvý piatok 
SO 7.2. Prvá sobota – fatimská poboţnosť vo Farskom kostole začne o 5.45 

NE 8.2. 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B 

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

 

FARSKÉ OZNAMY 
  

 Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom: 
Keďţe budeme spovedať iba traja kňazi, prosíme o trpezlivosť a o väčšie vyuţitie prvých dní týţdňa. 
  Farský kostol sv. Mikuláša:  pondelok aţ piatok ½ hod. pred rannou svätou omšou  
     pondelok, utorok a štvrtok od 18.00; piatok 16.00 – 18.30 
 Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok, streda a štvrtok 15.00 – 17.00 
 Podsadek:    utorok 15.30 – 17.00 

  Návšteva chorých:   piatok od 8.00 
 
 V pondelok, na sviatok Obetovania Pána – Hromnice, bude pri svätých omšiach poţehnanie sviec. Tento deň 
je aj dňom zasväteného ţivota. 

 
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove farského úradu. 

 
 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pozývame zvlášť tretiakov. Nácvik 
detského spevokolu dnes o 16.30 v budove Farského úradu.  
 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ Štefan a Helena 
+ Jozef a Mária Hertelyovci 

T
Š 

PO 17.00 + Jakub, Mária a Jaroslav Valigurskí P 

UT 
6.00 
18.30 

+ Ján a Helena 
+ Mária a Václav Bendovci 

P 
Š 

UT -------- --------------------------------------------- -- 

ST 6.00 Za duše v očistci T ST 17.00 + Paulína a Adam Kruţliakovci P 

ŠT 
6.00 
18.30 

+ Mária, Štefan, Jozef a Irena 
+ Róbert a Ţofia Sarneckí 

P 
Š 

ŠT 17.00 + Anna, Andrej a Anna Demeterovci T 

PI 
6.00 
18.30 

+ Jozef Pavličko 
+ Jozef Kramarčík (10. výr.) 

T
P 

PI 17.00 Zosnulí z rod. Šoltýsovej a Malinovej ŠT 

SO 
6.30 
18.30 

+ Marta Broneková (30. deň) 
Za zdravie a BP pre Ľudmilu s rodinou 

T
Š 

SO -------- --------------------------------------------- -- 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

Poďakovanie Margity za 65 rokov 
+ Miroslav Plšík 
+ Anna (2. výr.) 

T
Š 
Š 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

Za zdr. a BP pre Jána Schultza s rod. 
+ Ema, Štefan, Emília, Ondrej, Štefan 

+ Roman, Barbora, Tomáš a Anna 

P
P
P 

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa 

PO 
ST 
PI 
NE 

14.30 
14.30 
14.30 
9.00 

 

Za zdr. a BP rod. Bondrovej a Emky 
Za zdravie a BP Anny s rodinou 
+ Martin Kekľák ml. 
(gr.-kat.) 

 

P 
ŠT 

Š 
-- 

PO 
UT
ST 
PI 
NE 

 

17.00 
17.00 
17.00 
18.30 
9.00 

11.00 

Na úmysel celebranta 
+ Ondrej, Mária a Jozef 
Za obrátenie Moniky 
+ Anna a Zoly Krajgerovci 
Za zdravie a B pomoc pre deti 
Na úmysel celebranta 

T
ŠT 

Š 
Š 
ŠT

T 

NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM 

UT
NE 

16.00
16.00 

+ Cyprián, Anton a Emília 
+ Jozef, Irena a Jozef Ondrejčákovci (r.-kat.)  

ŠT 

Š 
UT 7.00 Za zdravie a BP pre Gabrielu (rím.-kat.) T 



 Svätá omša za účasti mládeţe a birmovancov (účasť samozrejmá): piatok vo Farskom kostole o 18.30. 
 
 Adorácia: prvopiatková. 
 
 Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou sv. Cyrila a Metoda  oznamuje, ţe v súlade s § 20, odst. 3, 
písm. c/ zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov, na základe určenia zriaďovateľa (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie) sa uskutoční zápis 
ţiakov do prvého ročníka pre školský rok 2015/2016. Zápis sa bude konať v dňoch 3. a 4. februára 2015 v čase 
od 13.00 do 17.00 v budove školy v miestnostiach č. 123 a 127A na 1. poschodí. Zapísať sa môţu deti narodené od 
1.9.2008 do 31.8.2009 bez ohľadu na školský obvod, do ktorého patria. K zápisu je potrebné predloţiť rodný list 
dieťaťa odporúčame doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu. Pri zápise je moţné uhradiť poplatok na 
učebné pomôcky vo výške 14,-€. 
  
 Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR zo dňa 7.10.2014 otvára od 1. septembra 2015 moţnosť štúdia v študijnom odbore 
gymnázium – bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým. 
 Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môţe byť prijatý uchádzač, 
ktorý úspešne ukončil ôsmy alebo deviaty ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania. 
 Povzbudzujeme rodičov, aby na štúdium svojich detí na gymnáziu zvolili katolícku školu, ktorej školský 
vzdelávací program umoţní ţiakom získať kvalitné vzdelanie v kresťanskom duchu. Cirkevná škola sa usiluje 
o budovanie vzťahov a výchovu ku kresťanským hodnotám.  
 Viac informácií o škole a o štúdiu získate na webovej stránke školy cgsm.edupage.org a na letáčikoch. 
 

Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú študovať dennou formou katolícku teológiu na Teologickom 
inštitúte v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule, nech o svojom úmysle informujú vlastného farára. Prihlášky 
treba zaslať do 28. februára 2015. Podmienky prijatia na štúdium Katolíckej teológie sú zverejnené na internetovej 
stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka: http://ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov Okrem 
povinných príloh, ktoré sa vyţadujú v zmysle príslušného zákona, je potrebné aj odporúčanie vlastného farára, 
krstný list so záznamom o birmovke a sobášny list rodičov. Nahlásení uchádzači budú následne listom pozvaní na 
stretnutie s diecéznym biskupom.  

 
Drahí bratia a sestry, všetci ľudia dobrej vôle ţijúci na území Spišskej diecézy. Ako váš biskup vás prosím, 

aby ste sa 7. februára 2015 zúčastnili referenda a dali trikrát ÁNO. otec biskup Štefan 
  
 Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola, v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola. 
Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary. 

   

     OHLÁŠKY 
  

 Sviatosť manţelstva chcú prijať: 

  
 Kristián Schlachta, syn Dušana a Márie rod. Polančíkovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Michaela 
Kopčíková, dcéra Ľuboša a Márie rod. Kosteckej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Prešove. (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. 

http://ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov

