
FARSKÉ OZNAMY - 19. apríl 2015 

III. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - B - BIBLICKÁ NEDEĽA (20. – 26. apríl 2015) 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

UT 21.4. Sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka) 
ŠT 23.4. Sv. Vojtech, biskup a mučeník (spomienka) 
SO 25.4. Sv. Marek, evanjelista (sviatok) 

NE 26.4.  IV. Veľkonočná nedeľa B – Nedeľa Dobrého Pastiera 

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

   

FARSKÉ OZNAMY 
 

  V pondelok 20. apríla budeme preţívať duchovný most s Kňazským seminárom biskupa J. Vojtaššáka v 
Spišskej Kapitule. V tento deň chceme vo svojich modlitbách a obetách myslieť na všetkých, ktorí sa v kňazskom 
seminári pripravujú na kňazskú službu, ako aj na všetkých predstavených, v kňazskom seminári sa zasa budú modliť 
za celú našu farnosť.  
 

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

 Adorácia: v stredu v Kostole sv. Petra a Pavla; v piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša. 
  

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí (stačí otec alebo matka) bude v stredu 22. apríla v Kostole sv. Petra 
a Pavla po skončení svätej omše (18.00). Prosíme rodičov, aby si zariadil čas tak, aby sa na tomto stretnutí mohli 
zúčastniť.  
 

Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Nácvik detského spevokolu dnes nebude. 
 

 Svätá omša za účasti mládeţe a birmovancov (účasť samozrejmá): piatok vo Farskom kostole o 18.30. Nácvik 
spevokolu mladých o 17.45 v budove Farského úradu.  
 

 Stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania: piatok 24. apríla po skončení 
večernej svätej omše v budove Farského úradu. Účasť nutná. 
 

Na budúcu nedeľu 26. apríla popoludní o 14.00 v Hradnej kaplnke sv. Michala, archanjela bude svätá omša 
pri príležitosti otvorenia letnej turistickej sezóny.  
 

 Púť Rádia LUMEN. V sobotu 9. mája sa uskutoční 11. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup 
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metropolita. Motto púte: "S radosťou putujme s Bohuzasvätenými osobami k prameňu Božieho Milosrdenstva a 
zobuďme svet." Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii (predpokladaná cena za autobus 12,- €). 
 

 Trojdňová Duchovná obnova vedená otcom Jamesom Manjackalom, charizmatickým katolíckym kňazom z 
Indie, ktorá sa uskutoční 12.- 14. júna 2015 v Mestskej športovej hale v Nitre. (Informácie na nástenke 
a letáčikoch.) 
 

 DUCHOVNO – FORMAČNÝ POBYT V RÍME – termíny nástupu MÁJ alebo SEPTEMBER 2015: Pozývame chlapcov 
od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do 
komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka 2015/2016 (termín pobytu po vzájomnej dohode máj alebo 
september), aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia rogacionistov sa venuje 
mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia 
otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských), sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom 
smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. 
Mikuláša, Hlavná 81, 080 01  Prešov, konkatedralapo@gmail.com, 0911/487341, Jozef Mihaľ  
 

 Tradičné stretnutie členov ruţencových bratstiev v Košiciach 24. mája v Kostole Dominikánov, spojené 
s návštevou generálneho promótora pre ruženec. Bližšie informácie na nástenke. 
 

 Projekt Misie Filmom: hlavnou myšlienkou celého projektu je šíriť evanjelium. Táto evanjelizácia je tiež 
spojená s duchovným bojom, preto prosíme o modlitby za dielo Misie Filmom. Aktuálne MISIJNÉ DVD (o. Kuffa, P. 
Zamkovský, o. Maretta) si môžete prevziať v sakristii, ďalej šíriť a aj finančne podporiť toto dielo podľa informácií 
v obálke. Viac na www.misiefilmom.sk.  
 

 Poďakovanie pána farára z Pavloviec nad Uhom za záujem o veľkonočné baránky:  
 Drahí bratia a sestry! V mene svojom i v mene celej našej farnosti Pavlovce nad Uhom, by som sa vám chcel 
z celého srdca poďakovať za váš záujem o veľkonočné baránky, ktoré vyrobili veriaci našej farnosti. Vaším 
milodarom za týchto baránkov ste podporili rekonštrukciu chrámu vo Vysokej nad Uhom, v rodisku božej služobnice 
Anky Kolesárovej, ktorej proces blahorečenia práve prebieha. Som veľmi rád, že v dnešnej dobe sa ešte nájde 
mnoho ochotných ľudí, ktorí chcú podporiť dobré dielo. 
 Každú poslednú nedeľu v mesiaci o 11.00 je v našom kostole v Pavlovciach nad Uhom slávená svätá omša za 
dobrodincov, ktorí podporujú našu farnosť. Tieto sväté omše budeme obetovať aj za vás. 
 Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary. Prajem vám v mene celej našej farnosti požehnané prežitie 
Veľkonočného obdobia. Slavomír Bakoň, farár 
 

 Začíname Týţdeň modlitieb za povolania. Na budúcu nedeľu 26. apríla 2015 bude v Kňazskom seminári biskupa 
Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule Deň otvorených dverí, ktorý začne slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. 
Martina o 9.00, spojenou s udelením kandidatúry budúcim diakonom. V rámci programu vystúpi hudobná skupina 
bohoslovcov, zaznie slovo hosťa sprevádzané folkovou hudobnou skupinou. Zvlášť pozývame deti a mládež, pre 
ktorých je pripravený špeciálny program. Plagát si môžete pozrieť aj na internetovej stránke kňazského seminára. 
Všetkých vás srdečne pozývame. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.  
 

 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina 50,-€; z krstu Viktórie Mušinskej 50,-€; 
bohuznáma 15,-€; z krstu Emy Figurovej 30,-€; bohuznáma rodina 130,-€; bohuznáma 200,-€; z pohrebu Jána 
Kačmarského 100,-€; novomanželia Martina a Štefan Grechovci 200,-€                                             - úprimná vďaka 
  

OHLÁŠKY 
 

Sviatosť manţelstva chcú prijať: 
 

Pavel Gender, syn Pavla a Anny rod. Plintovičovej, narodený a bývajúci v Banskej Bystrici a Anna Panasiuková, 
dcéra Jaroslava a Anny rod. Stašákovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x) 

MARTIN DRABIŠIN, syn Pavla a Jozefíny rod. Kravčákovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Údole a JÚLIA 
GRECHOVÁ, dcéra Stanislava a Juliany rod. Kosteckej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (2.x) 

TOMÁŠ LAMPART, syn Stanislava a Svetlany rod. Sekelskej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a EVA 
BRITAŇÁKOVÁ, dcéra Štefana a Márie rod. Bednarčíkovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.x) 

JÁN KUČERA, syn zosn. Emila a Márie rod. Gancarčíkovej, narodený v Kežmarku a bývajúci vo Vojňanoch 
a MÁRIA ČESÁKOVÁ, dcéra zosn. Jána a zosn. Márie rod. Lapašovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.x) 

TOMÁŠ HABIŇÁK, syn Štefana a Magdalény rod. Hutnikovej, narodený a bývavajúci v Starej Ľubovni a MÁRIA 
DZEDZINOVÁ, dcéra Jozefa a Jany rod. Grančayovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.x) 

ŠTEFAN DZIAK, syn Štefana a Anny rod. Krempaskej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Kolačkove 
a MONIKA MACUROVÁ, dcéra Juraja a Viery rod. Beľovskej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.x) 

MARTIN SIVÁK, syn Štefana a Heleny rod. Čechovej, narodený v Bardejove a bývajúci v Cigeľke a MARCELA 
PORČOGOŠOVÁ, dcéra zosn. Gejzu a Oľgy rod. Čurejovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Starej Ľubovni - 
Podsadku. (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. 

mailto:konkatedralapo@gmail.com

