
V. PÔSTNA NEDEĽA – C - 7. apríl 2019 - FARSKÉ OZNAMY (8. – 14. apríl 2019) 
   

 Od dnešnej nedele až do skončenia slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok zostanú zahalené kríže v 
kostoloch, aby sme si viac uvedomili skutočnosť vykúpenia sveta Ježišom Kristom na kríži. 
 Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, bude vo Farskom kostole vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna 
po skončení druhej svätej omše až do 18.15, kedy začne záverečná pobožnosť. O 15.00 pred vystavenou 
Sviatosťou Oltárnou bude najskôr pobožnosť Korunky Božieho milosrdenstva a potom pobožnosť Krížovej 
cesty (v Podsadku o 14.00).       

LITURGICKÝ KALENDÁR 
NE 14.4.  KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – C (34. medzinárodný deň mládeže) 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

    

FARSKÉ OZNAMY 
 

 Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou v našom meste: 

 Miesto spovedania Deň dopoludnia popoludní 

Rím. – kat. Filiálny kostol sv. Jozefa v Podsadku Utorok 9.IV. - 16.00 – 17.30 

 Farský kostol sv. Mikuláša 
Kostol sv. Petra a Pavla 

Streda 10.IV. 10.00 – 12.00 
10.00 – 12.00 

14.00 – 16.30 
14.00 – 16.30 

 Farský kostol sv. Mikuláša 
Kostol sv. Petra a Pavla 

Nedeľa 14.IV. - 
- 

15.00 – 18.00 
15.00 – 18.00 

Gr. – kat. Chrám Matky ustavičnej pomoci Piatok 12.IV. 9.00 – 12.00 15.00 – 18.00 

 Chrám Matky ustavičnej pomoci Nedeľa 14.IV. - 15.00 – 18.00 

  Ak by niekomu nevyhovovali tieto termíny, môže využiť možnosť podľa rozpisu na nástenke, keď spovedáme po 
okolitých farnostiach. Počas týždňa pred svätými omšami bude možnosť prijať sviatosť zmierenia od pondelka do 
soboty ½ hodinu iba pred rannými svätými omšami, nie pred večernými svätými omšami, lebo spovedáme po 
okolitých farnostiach. (V stredu v kancelárii nestránkový deň.) 
  
 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 14. apríla (prosíme uviesť meno, priezvisko, ulicu a číslo domu). Týchto 
chorých navštívime v pondelok 15. apríla dopoludnia od 10.00. 
  
 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. Pobožnosť Krížovej cesty pre deti bude 

pred svätou omšou o 16.15. Nácvik detského spevokolu dnes o 16.00 v budove Farského úradu. 
 
Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok vo Farskom kostole o 18.30. Nácvik mládežníckeho 

spevokolu o 17.00. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ Anna a Mikuláš Šidíkovci 
Za zdravie a BP pre Máriu s dcérou  

D 
J 

PO 17.00 + František, Angela, Matej, Katarína a Jozef A 

UT 
6.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre Jozefa (75 r.) 
+ Ján Gurega (1. výr.) 

D
P 

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

ST 6.00 Za zdr. a BP pre Dávida, Petra a Jozefa Fedákovcov D ST 17.00 + Mária, Eugen a Lívia Miščíkovci A 

ŠT 
6.00 
18.30 

Zosnulí z rod. Hutníkovej a Vorobeľovej 
+ František, Lucia a Michal 

D
P 

ŠT 17.00 + Jozef a Mária Kupeckí A 

PI 
6.00 
18.30 

Za duše v očistci 
Zosn. z rod. Raslavskej a Schmiedovej 

P
D 

PI 17.00 + Andrej, Ján, Anton a Alojz A 

SO 
6.30 
18.30 

+ Ján, Anna, Štefan a Michal 
Za zdravie a BP pre rod. Barnovskú 

P 
D 

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

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

+ Vasiľ, Anna, Vasiľ, Mária a Michal 
+ Anna, Juraj a Jozef 
+ Tibor Koky 

P
P
D 

NE 
6.30   
8.30 

10.30 

Za zdravie a B pomoc pre Zitu 
+ Ján, Helena a Ladislav 
+ Alojz Reľovský (30. deň) 

A
A 
D 

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 

Poďakovanie Anny za 80 r. 
Poďakovanie Márie za 85 r. 
Za zdr. a BP pre krstné a birmovné deti 
(gr.-kat.)  

Ľ
Ľ 
Ľ 
- 

UT 
ST 
NE 

 

18.00 
18.00 
9.00 

11.00 

Za zdravie a BP pre rod. Gdovjakovú 
+ Jozef a Pavlína 
+ Marta Hutníková 
+ Zdena Čurejová 

A 
J 
J 
J 

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

UT
NE 

16.00 
16.00 

+ Mária, Juraj a Ján 
+ Rudolf, Anna a Cyril (rím.-kat.) 

Ľ
Ľ 

UT 7.00 (gr.-kat.) - 



Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni: vo Farskom kostole v piatok o 17.45; v Kostole sv. Petra 
a Pavla v piatok o 16.15. 

 
V mene celej farnosti a v mene nás kňazov chceme poďakovať vedúcim lektorov: pani Emílii Chovanovej 

a pani Márii Dolnej za ich dlhoročnú službu vedenia lektorov v našej farnosti. V modlitbe im vyprosujeme do 
ďalších dní hojnosť Božích milostí, pokoja a zdravia, aby naďalej prebývalo Božie slovo v ich šľachetnom srdci a 
prinášalo úrodu. Od 1. apríla tohoto roka budú v tejto ich službe pokračovať pani Petra Srnková vo Farskom 
kostole sv. Mikuláša a pani Mária Reľovská v Kostole sv. Petra a Pavla. Rozpis čítaní vo farnosti si lektori môžu 
nájsť nielen v sakristii, ale aj na stránke farnosti v sekcii PRE LEKTOROV. Aktualizovaný bude vždy na konci 
mesiaca. Radi medzi sebou privítame aj nových lektorov. 

 
Upratovanie Kalvárie: pondelok 8. apríla o 14.00. Veľmi prosíme našich seniorov, mladých, mužov, ženy, 

členov spoločenstiev našej farnosti a ostatných farníkov o pomoc pri upratovaní našej Kalvárie. Prosíme zobrať si so 
sebou, kto čo má a s čím môže pracovať: ručné pílky, sekery, hrable, lopaty, metly, drôtené kartáče... Vopred 
ďakujeme za pomoc a ochotu. 

 
Upratovanie Farského kostola pred Veľkou nocou: v sobotu po skončení rannej svätej omše (okolo 7.15)          

- prosíme ženy, mužov i mládež o pomoc pri upratovaní. Pozývame všetkých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu. 
 

Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma 20,-€; bohuznáma 500,-€; bohuznámy 5,-€; 
bohuznáma rodina 100,-€; z pohrebu Brigity Rigovej 50,-€                                                               - úprimná vďaka 

 
Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola, v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola. 

Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary. 
 
Kto by ešte chcel prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže svoj milodar odovzdať do pokladničiek, 

ktoré sú v kostoloch. Za milodary vyslovujeme srdečné poďakovanie. 

OHLÁŠKY 
 

Spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Preto v ohláškach môžeme uvádzať iba meno, priezvisko a bydlisko. 

Sviatosť manželstva chcú prijať: JÁN PIKNA, bývajúci v Prahe a KATARÍNA ŽEMBOVÁ, bývajúca v Prahe 
(1.x); MICHAL GOFFA, bývajúci v Poprade a LUCIA BÁLINTOVÁ, bývajúca v Poprade (1.x); Tomáš Liščinský, 
bývajúci v Starej Ľubovni a Zuzana Hriňová, bývajúca v Starej 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. 

 


