
FARSKÉ OZNAMY (24. – 30. október 2016) 

XXX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C – MISIJNÁ - 23. október 2016

LITURGICKÝ KALENDÁR 

ST  26.10.  Výročie konsekrácie chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy (vo Farskom kostole slávnosť) 
PI  28.10.  Sv. Šimon a Júda, apoštoli (sviatok) 
NE  30.10   X XXI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C  

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

FARSKÉ OZNAMY 

Sviatosť zmierenia pred slávnosťou Všetkých svätých (utorok 1.XI.) – je to aj pred prvým piatkom!!!: 
Prosíme o väčšie vyuţitie prvých dní týţdňa, nenechávajme si sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu. 
Farský kostol sv. Mikuláša: pondelok až piatok ½ hod. pred rannou svätou omšou 

pondelok, utorok a štvrtok od 18.00 
piatok od 16.00 

Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok od 16.30, streda a štvrtok od 15.00 
Podsadek: utorok 16.45 - 18.00 
Návšteva chorých:  na prvý piatok 4. novembra od 8.00. 

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

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

Vo štvrtok 27. októbra sa uskutoční na Cirkevnej základnej škole s materskou školou „22. misijný jarmok“. 
Jarmok sa začne svätou omšou o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla. Po skončení svätej omše bude prednáška 
s prezentáciou Lenky Pandye Rabarovej s manželom, ktorí pôsobia Indii. Samotný jarmok sa začne o 10.00 v 
priestoroch školy. Výťažok misijného jarmoku bude použitý na misie, potreby školy a farnosti. Srdečne všetkých 
pozývame. V utorok svätá omša v Cirkevnej škole nebude. 

 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pozývame zvlášť tretiakov. Nácvik 
detského spevokolu bude dnes (nedeľa) o 16.00 v budove Farského úradu. Po skončení svätej omše bude stretnutie 
s rodičmi prvoprijímajúcich detí, prosíme o účasť všetkých rodičov (otec alebo matka). 

 Svätá omša za účasti mládeţe: piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša o 18.30. Nácvik mládežníckeho spevokolu 
v piatok o 17.45 v budove farského úradu. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre Jána (70 r.) 
+ Ondrej (nedožitých 60 r.) 

P 
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PO 17.00 + Ján Mrug Ľ 

UT 
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18.30 

Zosnulí z rod. Kožárovej a Bičušovej 
+ Jakub Šoltišík 

P
D 

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

ST 6.00 + Karol Kačmarčík P ST 17.00 Za uzdravenie Jána Ľ 

ŠT 
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18.30 

+ Emília, Michal, Margita a Rudolf 
Za BP pre kňazov 
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Za farníkov 
Za prvoprijímajúce deti 
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+ Miloslav Kmeč 
Zosnulí z rodiny Urbanskej 
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PI 17.00 Poď. Kataríny a Antona za 35 r. manž. D 

SO 

6.30 
16.30 

18.30 

Za zdravie a BP Terézie s rodinou 
Sobášna svätá omša:  
Pavol Fiamčik – Iveta rod. Neumanová 
+ Alžbeta Ševelová 
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SO 13.00 Na úmysel celebranta P 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

Za zdr. a BP pre Annu a Michala (59 r. manž.) 
Poď. Anny a Michala Lichvárovcov za 50 r. manž. 

Na úmysel celebranta 
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+ Cyril, Margita, Ján a Mária 
+ Veronika a Ján 
Za zdravie a BP pre Helenu (54 r.) 
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DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa 
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14.30 
14.30 
14.30 
9.00 

+ Katraína, Peter a Vladimír 
Za zdr. a BP pre Annu s rodinou 
+ Ján a Peter Vajdovci 
(gr.-kat.) 
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18.00 
18.00 
9.00 

11.00 

Za zdr. a BP Evy (50 r.) a jej rodiny 
+ Ondrej 
+ Anton Majerský (10. výr.) 
+ Štefan Kaščák (2. výr.) 
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM 

UT 
NE 

16.00 
16.00 

Za zdravie a BP pre Vieru 
+ Irena Špesová (5. výr.) (rím.-kat.) 

Š 
Š 

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



 Asociácia Otca, mamu deťom vás pozýva pridať svoj hlas k európskej iniciatíve občanov na ochranu 
manţelstva a rodiny. Hlavným cieľom je vyzbierať podpisy, ktoré sú potrebné pre to, aby EÚ jasne právne 
zadefinovala manželstvo a rodinu a predišlo sa tak pretláčaniu rôznych ideológií do zákonov jednotlivých štátov. 
Nasledujúce tri nedele po svätých omšiach v Kostole sv. Petra a Pavla o 8.30, 10.30 a vo Farskom kostole o 7.30, 
10.30 a 18.30 budú stáť pri východe z kostola dobrovoľníci s petičnými hárkami. Hárky sú dosť podrobné, čomu sa 
nepodarilo predísť, preto je potrebné oboznámiť sa s pokynmi u dobrovoľníkov. Za organizačný tím vyjadrujeme 
poďakovanie všetkým, ktorí iniciatívu podpisom podporia. 

 Naša farnosť sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej akcie Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-
life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je 
spojiť Pamiatku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri 
spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra 
zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo a všetkých ľudí zranených potratom. V našich 
kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane (príspevok: malé sviece 1,-€; 
veľké 4,-€; v sakristiách Farského kostola, Kostola sv. Petra a Pavla a Filiálneho kostola) a takto podporiť aktivity 
zamerané na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac o možnosti zapojiť sa do projektu a podporiť ho: 
www.sviecka.forumzivota.sk 

 Katechézy pre dospelých a mládeţ kaţdý pondelok a štvrtok o 17.30 (od 24. októbra) v Gréckokatolíckom 
chráme bl. Pavla Petra Gojdiča (Za vodou). Bližie informácie na nástenke. 

Milodary na Charitu: bohuznámy 5,-€ 
Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola v Podsadku: z pohrebu Miroslava Lebeka 40,-€ 
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: z krstu Františka Kočiška 50,-€; bohuznáma 10,-€; 

novomanželia Tamara a Vladimír Šmídovci 100,-€; z krstu Artura Kosturka 30,-€; bohuznámy 10,-€; novomanželia 
Katarína a Ondrej Chlebákovci 50,-€                                                                                               - úprimná vďaka 

 Dnes je misijná nedeľa a pri svätých omšiach je zbierka na misie. Všetkým darcom v mene misionárov 
vyslovujeme vrúcne poďakovanie. 

 Ďakujeme ochotnému farníkovi za vymaľovanie spovedných miestností v Kostole sv. Petra a Pavla a ochotným 
farníčkam za upratovanie po vymaľovaní a tiež upratanie priestoru kotolne. 

 Zmena času: Zo soboty (29.X.) na nedeľu (30.X.) sa končí letný čas a hodiny si posunieme o hodinu späť. 
(Napríklad, ak pôjdeme spať v sobotu o 22.00, tak si hodinky posunieme na 21.00, teda budeme spať o hodinu 
viac.)  Sväté omše v nedeľu už budú v tomto čase. 

 Podsadek: Kvôli zdravotným dôvodom od novembra nemôže vykonávať službu a pomoc pri upratovaní Filiálneho 
kostola naša farníčka pani Jolana Vilková. Preto Vás veľmi prosíme, aby niekto ochotný sa podujal na túto službu, 
pokiaľ pani Vilková (približne tri mesiace) nebude môcť takto slúžiť v kostole. Ochotní farníci sa môžu prihlásiť 
u pána kostolníka alebo u pána dekana, ďakujeme vopred za pomoc. 

OHLÁŠKY 

Sviatosť manţelstva chcú prijať: 

Andrej Tišák, syn Andreja a Gabriely rod. Kocúnovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Bratislave 
a Barbora Behýlová, dcéra Jozefa a Evy rod. Kopačkovej, narodená v Trnave a bývajúca v Bratislave. (3.x) 

MAREK BARLÍK, syn Františka a Márie rod. Polomčákovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Novej Ľubovni 
a SIMONA ZAJACOVÁ, dcéra Jaroslava a Valentíny rod. Štefaňákovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (2.x) 

JÁN GARANIČ, syn Jána a Aleny rod. Jakubekovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Banskej Bystrici 
a ANDREA ŠALAMONOVÁ, dcéra Vladimíra a Anny rod. Novákovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Banskej 
Bystrici. (2.x) 

RICHARD KOKY, syn Tibora a Margity rod. Hlaváčovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a AMÁLIA KOKYOVÁ 
rod. BADŢOVÁ, dcéra Gejzu a Dariny rod. Čonkovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1. a 2.x) 

IGOR ČUREJA, syn Igora a Heleny rod. Čurejovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Starej Ľubovni -
Podsadku a MARIKA DUNKOVÁ, dcéra Gustáva a Ivety rod. Pompovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Starej 
Ľubovni - Podsadku. (1. a 2.x) 

PATRIK KASPERKEVIČ, syn Milana a Kataríny rod. Valigurskej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a TATIANA 
MAĽAKOVÁ, dcéra Ladislava a Marty rod. Beregházyovej, narodená v Levoči a bývajúca v Smižanoch. (1.x) 

PAVOL DUNKA, syn zosn. Miroslava a Vlasty rod. Čurejovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Starej 
Ľubovni - Podsadku a DARINA ČUREJOVÁ, dcéra Františka a Moniky rod. Čuryovej, 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. 

http://www.sviecka.forumzivota.sk/

