
FARSKÉ OZNAMY – 8. október 2017 (9. – 15. október 2017) 
XXVII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - A  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

ST 11.10. Sv. Ján XXIII., pápež (ľubovoľná spomienka) 

NE 15.10.  XXVIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 
 

Zmena začiatku slávenia svätých omší na budúcu nedeľu: Farský kostol (bez zmeny) 7.30, 10.30 a 18.30; Kostol sv. Petra 
a Pavla 6.30, 8.00 a 9.30; Nemocnica o 16.00; Podsadek o 9.00 a v sobotu o 18.00. 

 

FARSKÉ OZNAMY 
 

 Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše. 
 

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

 Animátori Združenia mariánskej mládeže pozývajú všetky deti vo veku od 6 rokov na stretko, ktoré sa uskutoční v utorok 10. 
októbra o 14.30 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 
bude dnes (nedeľa) o 16.00 v budove farského úradu. 
 

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

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

Októbrové pobožnosti – modlitba posv. ruženca – ¾ hod. pred začiatkom svätej omše: Úplné odpustky môžu získať tí, 
ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Podmienky 
k získaniu: 1. päť desiatkov posv. ruženca; 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť 
tajomstvá podľa zvyku.  
 

 Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 3. júna 2018. 
 

 Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 vo Farskom kostole bude vysluhovanie sviatosti birmovania. Svätú omšu bude 
sláviť a sviatosť birmovania našim mladým farníkom udelí Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Ostatných farníkov 
prosíme, aby neobsadzovali lavice rezervované pre birmovancov a birmovných rodičov (všetky sú určené pre nich), alebo sa 
zúčastnili na iných svätých omšiach. Birmovancov prosíme, aby si na túto slávnosť zvolili dôstojné, slušné a primerané oblečenie 
aj úpravu zovňajška, a zobrali si so sebou modlitebné knižky na spievanie.   
Príprava na sviatosť birmovania: 

- Počas týždňa pri svätých omšiach modlitby k Duchu Svätému za birmovancov. Účasť odporúčame.  
- Svätá omša v piatok večer vo Farskom kostole a po jej skončení nácvik birmovancov. Účasť všetkých  

birmovancov je povinná.  
- Záverečný nácvik slávnosti v sobotu o 9.00. Účasť všetkých birmovancov je povinná.  

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

Za zdr. a BP pre Tadeáša a Sáru s rod. 
+ Maroš Kormoš 

D 
J 

PO 17.00 + Andrej a Mária Kupeckí A 

UT 
6.00 
18.30 

+ Helena a Peter Durankovci 
Poď. za dobrodenia rod. Kmečovej a Ščigulinskej 

J 
D 

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

ST 6.00 + Ján Vybíral ml. D ST 17.00 + Michal a Rozália Olejňákovci A 

ŠT 
6.00 
18.30 

Za zdr., BP a dary DS pre kňaza Pavla 
+ Jakun a Katarína Bartkovskí 

J
P 

ŠT 17.00 + Štefan a Mária A 

PI 
6.00 
18.30 

Poďak. za 50 r. manž. Kollárovcov 
Za zdr. a BP pre deti a vnuka rod. Kundrátovej 

J
P 

PI 17.00 + Ján Mrug A 

SO 

6.30 
15.00 

 
18.30 

Za zdr. a BP pre Margitu Fedákovú (88 r.) 

Sobášna svätá omša:  
Ján Kmeč – Annamária Rubeljová 
+ Karol Kačmarčík 

D 
 
J 
A 

SO 

15.00 
 

16.00 
 

Sobášna svätá omša:  
Milan Marton – Katarína Michnová 
Sobášna svätá omša:  
Pavol Šesták – Ľubomíra rod. Repková 

V 
 
A 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

Za farníkov 
Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 

P
Š 
D 

NE 
6.30 
8.00 
9.30 

Na úmysel celebranta 
Za zdr. a BP pre Annu Hriceňákovú 
Na úmysel celebranta 

J
A 
A 

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 

+ František 
+ Jozef, Štefan a rodičia 
Za prvoprijímajúce deti 
(gr.-kat.) 

 

P 
P 
D
- 

UT
ST 
SO 
NE 

18.00 
18.00
18.00 
9.00 

Zosn. z rod. Tyly, Šťakovej a Malastovej 

+ Anna Balážová 
Za farníkov 
Za živé členky r. p. Reľovskej 

J
J 
P 
J 

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

UT
NE 

16.00 
16.00 

 + Ján Regeš 
Zosnulí z rod. Fidermákovej(rím.-kat.) 

A 
A 

UT 7.00 Na úmysel celebranta (rím.–kat.) D 



- Sviatosť zmierenia pred vysluhovaním sviatosti birmovania pre birmovancov, birmovných rodičov a ich príbuzných: 
  pondelok a utorok: ½ hod. pred svätými omšami 

streda: v Kostole sv. Petra a Pavla od 16.00 
štvrtok a piatok: vo Farskom kostole od 17.00 

  sobota: vo Farskom kostole - od 9.45 do 10.30 
Prosíme využiť možnosť najmä počas týždňa, v sobotu len pre tých, ktorí nemôžu v ostatné dni. Birmovanci pri sv. 
spovedi odovzdajú Preukaz birmovanca.  

- Upratovanie Farského kostola a kostolného dvora v stredu popoludní o 16.00 rodičia birmovanvov a birmovanci.  
- Po skončení vysluhovania sviatosti birmovania stretnutie otca biskupa s birmovancami.  
- Birmovanci nech si do piatku pripravia otázky pre otca biskupa na diskusiu po udelení sviatosti birmovania a 

odovzdajú ich v sakristii Farského kostola. 
 

Manželské večery – vybudovanie zdravého manželstva a rodiny, od 21. októbra, bližšie informácie na nástenke. 
 

 Odberatelia časopisu Posol môžu uhradiť predplatné na rok 2018 (8,50 €) v sakristiách kostolov u pánov kostolníkov. 
 

Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu prevziať Svätovojtešský kalendár na rok 2018 a podielovú knihu vo 
Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla (v sakristiách) do 31. októbra po večernej svätej omši. Pri preberaní kníh je možné 
zaplatiť členský príspevok vo výške 5,-€ a zároveň je možnosť prihlásiť sa za člena Spolku sv. Vojtecha v uvedenom termíne, 
pričom vstupný poplatok je 1,-€ a členský príspevok 5,-€ (spolu 6,-€). 
 

 Vyšlo jesenné číslo časopisu Svetové misie k tohoročnej Misijnej nedeli (téma Misie medzi Slovákmi v Rumunsku). Časopis je 
nepredajný. Vo vnútri časopisu je poštová poukážka, ktorou môžete osobne podporiť misie. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh 
zaplať za misionárov a ľudí v misijných krajinách. 
 

 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN 
Slovensko - u nás známa ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdeme 
didaktické materiály a informácie k iniciatíve. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení." 
 

 Milodary obetované pre opravy Farskj budovy: jubilujúci manželia Anna a Milan 50,-€  
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: novomanželia Michaela a Martin Dulákovci 100,-€; bohuznámy 100,-€; 
z pohrebu Vincenta Mareša 50,-€; bohuznámy 100,-€; bohuznámy 100,-€; jubilujúci manželia Anna a Milan 100,-€; novomanželia 
Denisa a Matej Mačákovci 50,-€; z krstu Lucie 300,-€                                                                                          - úprimná vďaka 
 

 Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy Farského kostola, v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola. 
Vyzbieralo sa pre Farský kostol 3 391,55 € a pre Filiálny kostol 283,89 €. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Farský kostol    
207 379,29 €; Filiálny kostol 16 822,01 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie. 
 

  OHLÁŠKY 
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
 

 JÁN KMEČ, syn Karola a zosn. Angely rod. Bizubovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Novej Ľubovni a ANNAMÁRIA 
RUBELJOVÁ, dcéra Boža a Márie rod. Krafčíkovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Chmeľnici. (3.x) 

MILAN MARTON, syn Miroslava a Evy rod. Rohaľovej, narodený v Prešove a bývajúci v Šarišských Michaľanoch a KATARÍNA 
MICHNOVÁ, dcéra Jozefa a Drahomíry rod. Bernatekovej, narodená v Kežmarku a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x) 
 PAVOL ŠESTÁK, syn Jána a Heleny rod. Gladišovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a ĽUBOMÍRA ŠESTÁKOVÁ rod. 
REPKOVÁ, dcéra Jozefa a Renáty rod. Akimjakovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x)  
 Jozef Pavlišin, syn Jozefa a Věry rod. Scaiebertovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Jana Juššiková, dcéra Michala 
a Anny rod. Katreničovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Nižných Ružbachoch. (3.x) 

STANISLAV HRICKO, syn Jozefa a Evy rod. Mudríkovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Plavnici a LUCIA FEDÁKOVÁ, 
dcéra Mariána a Drahoslavy rod. Bellovej, narodená vo Vranove nad Topľou a bývajúca v Starej Ľubovni. (2.x) 

PAVOL JUHAS, syn Pavla a Anny rod. Mirilovičovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Novej Ľubovni a MARTINA 
JAKUBKOVIČOVÁ, dcéra Jozefa a Márie rod. Kollárovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (2.x) 

VLADIMÍR LICHVARČÍK, syn Vladimíra a Ivety rod. Knapíkovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a VIKTÓRIA GAĽOVÁ, 
dcéra zosn. Františka a Marcely rod. Kačmarčíkovej, narodená v Prešove a bývajúca v Starej Ľubovni. (2.x) 
 Lukáš Krafčák, syn Štefana a Daniely rod. Vilkovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Zuzana Vanečková, dcéra 
Ondreja a Heleny rod. Vojtovičovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Jakubanoch. (2.x) 

TOMÁŠ DUDLÁK, syn Milana a Nadeždy rod. Foľvarskej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Kamienke a KATARÍNA 
LANDOROVÁ, dcéra Jozefa a Evy rod. Michňovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Starej Ľubovni - Podsaku. (1.x) 

MIROSLAV DLUGOŠ, syn Miroslava a Iveta rod. Hozzovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Mníšku nad Popradom 
a DAGMARA KOLUMBEROVÁ, dcéra Jána a Márie rod. Choborovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.x) 

JOZEF KOLKUS, syn Jozefa a Bernardíny rod. Sčensnej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci vo Vyšných Ružbachoch a ANNA 
ČESLIKOVSKÁ, dcéra Jozefa a Boženy rod. Knapíkovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.x) 
 Jozef Dvorščák, syn Jozefa a Paulíny rod. Bebkovej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Katarína Konkoľová, dcéra 
Štefana a zosn.  Márie rod. Repkovej, narodená v Starej Ľubovni a bývajúca v Novej Ľubovni. (1.x) 
 

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to 
oznámi na farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb. 

 

http://www.miliondeti.sk/

