
FARSKÉ OZNAMY 
V. PÔSTNA NEDEĽA – B – 22. marec 2015  

(23. – 29. marec 2015) 
   

 Od dnešnej nedele aţ do skončenia slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok zostanú zahalené kríţe v 
kostoloch, aby sme si viac uvedomili skutočnosť vykúpenia sveta Jeţišom Kristom na kríţi.  
 Popoludní o 15.00 vo Farskom kostole bude poboţnosť Kríţovej cesty. V stredu je Deň počatého dieťaťa 
a poboţnosť bude s touto témou Kríţová cesta nenarodeného dieťaťa (v Podsadku o 14.00). 
  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

UT 24.3. Večer: z nesledujúcej slávnosti 
ST 25.3. Zvestovanie Pána (slávnosť) 

NE 29.3. KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – B (30. medzinárodný deň mládeţe) 

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

    

FARSKÉ OZNAMY 
 
 Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou v našej farnosti, je to zároveň aj pred prvým piatkom, 
ktorý v tomto roku vyjde na Veľký piatok: 

Podsadek:  v utorok 24. marca: 15.00 – 17.00 
Farský kostol  sv. Mikuláša  a  Kostol  sv. Petra  a Pavla:  

v  stredu  25. marca: 9.00 – 12.00; 14.00 - 16.30 a v nedeľu 29. marca: 14.00 – 18.00 
Prosíme, aby ste vyuţili tento čas najmä v stredu a v nedeľu ponechali moţnosť pre tých, ktorí prídu 

koncom týţdňa zo škôl, z práce,... Všetci birmovanci nech pristúpia k sviatosti zmierenia v uvedenom čase. 
Ak by niekomu nevyhovovali tieto termíny, môţe vyuţiť moţnosť podľa rozpisu na nástenke, keď 

spovedáme po okolitých farnostiach (pretoţe v dňoch Veľkého týţdňa nebude toľko moţností).  

Sviatosť zmierenia pre chorých pred Veľkou nocou: Tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok 
a chceli by prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímanie pred sviatkami Veľkej noci, prosíme, aby ste ich zahlásili 
v sakristii kostola do budúcej nedele 29. marca, kedy oznámime čas návštevy týchto chorých (prosíme uviesť meno, 
priezvisko, ulicu a číslo domu).  
 
 Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove farského úradu. 
 
 24. marec je vyhlásený za Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ Ján a Anna Guregovci 
+ Gregor, Mária, František, Marika, Viktor a Ľudmila Mlákovci 

P 
T 

PO 17.00 + Ján a Jana Záletovci Š 

UT 
6.00 
18.30 

+ Rudolf Demjan 
Za zdravie a BP pre Denisu (30 r.) 

P
T 

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

ST 6.00 + Michal Gomolák P ST 17.00 Za zdr. a BP pre Pavla Stanislava (50r.) T 

ŠT 
6.00 
18.30 

Za zdr. a BP pre Jána a Máriu Virostkovcov 

Za BP rodiny Grivalskej 
P 
Š 

ŠT 17.00 Na úmysel celebranta T 

PI 
6.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre Miroslava (60 r.) 
+ František Nemec 

P
T 

PI 17.00 Za zdravie a BP pre Alberta a Daniela Š 

SO 
6.30 
18.30 

+ Ján, Ţofia a Michal 
+ Pavol, Katarína a ich rodičia 

P
T 

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

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

Za zdravie a BP pri skúškach 
Za zdravie a BP pre rod. Brejčákovú 
+ František Krochta 

P
P 
T 

NE 
6.30   
8.30 

10.30 

+ Emília a Pavol Imrichovci 
+ Lýdia (8. výr.) 
Za zdravie a BP pre Pavla Imricha 

Š
Š
Š 

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 

+ Ladislav, Alţbeta a Michal 
+ Ján Segeda (1. výr.) 
+ Peter Boleš 
Za zdr. a BP pre Annu Lojdlovú (r.-k.)  

 

ŠT 
 

ŠT 
 

ŠT 
 

ŠT 

UT
ST 
NE 

 

17.00 
17.00 
9.00 

11.00 

+ Veronika a Štefan Špesovci 
Na úmysel celebranta 
Za zdr. a BP Márie a Magdalény s rodinami 

Na úmysel celebranta 

Š 
Š 
T
T 

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

UT
NE 

16.00 
16.00 

+ Ţofia Petriľáková (30. deň) 
(gr.-kat.) 

ŠT 

-- 
UT 7.00 Na úmysel celebranta (rím.-kat.) T 



Deň počatého dieťaťa – rok 2015: Slogan kampane: Chránime nevyliahnuté orly. Chráňme aj nenarodené 
deti! Spoločenská hodnota vajca orla skalného je 4 610,-€. Je ţivot orla vzácnejší ako ľudský?                      
„25. marec – Deň počatého dieťaťa“ je kampaň, ktorú kaţdoročne organizuje občianske zdruţenie Fórum ţivota s 
partnermi počas marca a apríla. Nosením bielej stuţky na odeve vyjadrujeme názor, ţe sme za ochranu ţivota od 
počatia. Bielu stuţku aj s letáčikmi si môţeme vyzdvihnúť pri východe z kostola a na stolíkoch. Zapojme sa aj 
takouto formou za ochranu ľudského ţivota od počatia.  

Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pozývame zvlášť tretiakov, ktorých 
zároveň prosíme, aby si počas „detských“ svätých omší nesadali s rodičmi na chór, ale dopredu na lavičky. 
Poboţnosť Kríţovej cesty pre deti bude pred svätou omšou o 16.15. Nácvik detského spevokolu dnes o 16.30 
v budove Farského úradu.  

 
 Svätá omša za účasti mládeţe: v nasledujúcom týţdni nebude.  
 
 Poboţnosť Kríţovej cesty v nasledujúcom týţdni:  

- vo Farskom kostole v piatok o 17.45;  
- v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok o 16.15 (budú sa predmodlievať otcovia našej farnosti) 

(zvolanie - Kňaz: Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,  Ľud: lebo si svojím kríţom vykúpil svet.; tieţ prosíme 
o pouţívanie nových textov litánií, modlitieb, zvolaní,... po modlitbe posvätného ruţenca) 

 
Spoločenstvo animátorov zo Zdruţenia mariánskej mládeţe pozýva predovšetkým mladých, birmovancov a aj 

ostatných farníkov, ktorí chcú zaţiť večernú poboţnosť Kríţovej cesty na Kalvárii v Starej Ľubovni. Poboţnosť 
Kríţovej cesty sa bude konať v piatok 27. marca o 20.30. Keďţe uţ bude tma, tak by bolo dobré, aby ste si 
priniesli aj nejaké osvetlenie, najlepšie sviečku alebo lampáš. 
 
 V sobotu 28. marca o 13.30 Vás prosíme (mládeţ, birmovancov a ochotných farníkov) o pomoc pri 
upratovaní Kalvárie.  
 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáme 50,-€; 50,-€ a 20,-€                   - úprimná vďaka 
 
 Konferencia biskupov Slovenska na svojom zasadaní dňa 17. marca vyhlásila celoslovenskú zbierku na 
pomoc prenasledovaným kresťanom. Na Kvetnú nedeľu 29. marca sa vo všetkých kostoloch a pri všetkých 
bohosluţbách v Spišskej diecéze uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Otcovia biskupi nás 
povzbudzujú k štedrosti voči núdznym. Vopred ďakujem všetkým dobrodincom. 
 
 Kto by ešte chcel prispieť na kvetinovú výzdobu Boţieho hrobu, môţe svoj milodar odovzdať do pokladničiek, 
ktoré sú v kostoloch. Kvetinová výzdoba bude realizovaná v bielo – ţltej farbe. Za milodary vyslovujeme vopred 
úprimnú vďaku. 
 

Zmena času na letný: Na budúci týţdeň zo soboty na nedeľu sa mení čas na letný (pred spaním si hodinky 

posunieme o hodinu dopredu). Sväté omše na budúcu nedeľu budú uţ v letnom čase. 

OHLÁŠKY 
 
Sviatosť manţelstva chcú prijať: 
 
Dávid Hurtuk, syn Jozefa a Ivety rod. Gudankovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Adriána Kamencová, 

dcéra Františka a Heleny rod. Konkoľovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Novej Ľubovni. (1.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. 


