
KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – C 
(34. medzinárodný deň mládeže) - 14. apríl 2019 

FARSKÉ OZNAMY (15. – 21. apríl 2019) 
 

Kvetnou nedeľou začíname sláviť Veľký (Svätý) týždeň. 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou v našej farnosti: dnes vo Farskom kostole sv. Mikuláša a v 

Kostole sv. Petra a Pavla od 15.00 do 18.00. Popoludní pobožnosť Krížovej cesty kvôli vysluhovaniu sviatosti 

zmierenia nebude.  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

   

FARSKÉ OZNAMY 
 

 

Chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok a ktorých ste zahlásili, navštívime v pondelok 15. apríla 
dopoludnia od 8.00. 
 

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

 Stretnutie mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania, bohoslovcov, rehoľných sestier a kňazov: 
v pondelok hneď po skončení večernej svätej omše. 
 

 Sv. omša v školskej kaplnke v utorok nebude. V utorok v Chráme Matky ustavičnej pomoci bude pobožnosť 
Krížovej cesty študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša so začiatkom o 8.00 a v stredu Základná škola 
s materskou školu sv. Cyrila a Metoda pozýva na pobožnosť Krížovej cesty o 9.30 na Kalváriu, ak bude priaznivé 
počasie, ak by bolo nepriaznivé počasie, tak bude pobožnosť Krížovej cesty o 10.45 v Kostole sv. Petra a Pavla. 
 

 Spišské biskupstvo spolu s LUX communication a TV LUX pripravili dokumentárny film o biskupovi Jánovi 
Vojtaššákovi (názov filmu VOJTAŠŠÁK). TV LUX bude tento film vysielať počas veľkonočného Trojdnia:  

Veľký piatok 19.4. o 20.05; Biela sobota 20.4. o 16.00; Veľkonočná nedeľa 21.4. o 15.45. 

Púť Rádia LUMEN. V sobotu 4. mája sa uskutoční 15. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove. Hlavným celebrantom a kazateľom bude generálny riaditeľ rádia Juraj Spuchľák. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii (predpokladaná cena za autobus 12,- €). 
 

 Upratovanie Farského kostola pred Veľkou nocou: v stredu popoludní o 14.00. 

 Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla pred Veľkou nocou: v stredu po večernej svätej omši. 

- prosíme ženy, mužov, mládež a členov spoločenstiev o pomoc pri upratovaní. 

 

 ZELENÝ ŠTVRTOK – 18. apríl 2019 

Omšu svätenia olejov v Katedrále sv. Martina o 9.00 bude celebrovať diecézny biskup s kňazmi diecézy. 

Večerná svätá omša na pamiatku Pánovej večere - pripomenieme si ustanovenie Eucharistie, sviatosti kňazstva 
a Pánov príkaz lásky. Vo Farskom kostole o 18.30, v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00 a v Podsadku o 18.00. 

Bdenie s Kristom v Getsemanskej záhrade vo Farskom kostole do polnoci. V tento posvätný večer rozjímame o 
utrpení Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade, kde prijíma vôľu svojho Otca a nastupuje na cestu kríža pre spásu 
človeka.  
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DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa 
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VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA - 19. apríl 2019 

Celý tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, to znamená jeden raz dosýta sa najesť a dva 
razy niečo zajesť, ale bez mäsa. Tento prísny pôst viaže všetkých, ktorí dovŕšili 18. rok a začali 60. rok života. Pre 
ostatných platí zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

Korunku Božieho milosrdenstva sa začneme modliť o 7.35. 

Ranné chvály a posvätné čítanie vo Farskom kostole o 8.00.  

Pobožnosť Krížovej cesty na Veľký piatok bude o 12.00 na Kalvárii.    
 Liturgiu Pánovho umučenia začneme sláviť vo Farskom kostole popoludní o 15.00, v Kostole sv. Petra a Pavla 
o 17.00 a v Podsadku o 15.00. V tento deň sa neslávi svätá omša. Veľkopiatočná liturgia má 3 časti: liturgia slova, 
poklona sv. krížu a sv. prijímanie. Po skončení liturgie nasleduje poklona pri Božom hrobe pred Najsv. sviatosťou 
Oltárnou do 21.00.  

BIELA SOBOTA – 20. apríl 2019 

Ranné chvály a posvätné čítanie vo Farskom kostole o 8.00. Potom bude Sviatosť Oltárna v Božom hrobe 
vystavená k celodennej poklone. Vystavenie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe k celodennej poklone v Kostole sv. 
Petra a Pavla a v Podsadku o 9.00.  

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA začne po západe slnka o 19.45 a má štyri časti: obrad svetla, liturgia slova, liturgia 
krstu, liturgia Eucharistie. Na obnovenie krstných sľubov si prineste so sebou sviece (urobiť si tanieriky na sviece, 
aby ste voskom nepokvapkali seba alebo niekoho iného). Na záver liturgie sa koná obrad vzkriesenia a procesia na 
oslavu Vzkrieseného Pána. 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 21. apríl 2019     

Požehnanie veľkonočných jedál: vo Farskom kostole o 6.30, v Kostole sv. Petra a Pavla o 7.30 (po skončení 
prvej svätej omše) a v Podsadku o 7.30. 
 

Úplné odpustky - podmienky: byť v milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, 
Zdravas, Sláva Otcu) a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu.  

1. pri verejnej adorácii Najsv. sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo  
2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok  
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie  
4. pri požehnaní Urbi et Orbi Svätého Otca na Veľkonočnú nedeľu (aj pri prenosoch televízie alebo rozhlasu) 

 

 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma rodina z krstu 60,-€; bohuznáma 52,-€;              
z pohrebu Kamila Horského 30,-€; bohuznámy 50,-€; bohuznáma rodina 300,-€                                - úprimná vďaka 
 

 Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy našich kostolov. Vyzbieralo sa pre Farský kostol 
4 126,42 € a pre Filiálny kostol 367,81 €. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 284 619,47 €; Filiálny 
kostol 20 218,43 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť. 
 

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 
(2.x); MICHAL GOFFA, bývajúci v Poprade a LUCIA BÁLINTOVÁ, bývajúca v Poprade (2.x); Tomáš Liščinský, 
bývajúci v Starej Ľubovni a Zuzana Hriňová, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); JAKUB DIŇA, bývajúci v Bratislave 
a DOMINIKA KOTULIČOVÁ, bývajúca v Bratislave (1.x); Miroslav Ilkovič, bývajúci v Starej Ľubovni a Alexandra 
Miňová, bývajúca v Zalužiciach (1.x); Miroslav Stanko, bývajúci v Starej Ľubovni a Valéria Bravisová, 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. 

 


