
FARSKÉ OZNAMY (20. – 26. máj 2019) - V. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – C - 19. máj 2019 
     

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

NE 26.5. VI. Veľkonočná nedeľa - C 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

   

FARSKÉ OZNAMY 

 
 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. Nácvik detského spevokolu dnes o 16.00 
v budove Farského úradu.  
  
 Svätá omša za účasti mládeže: piatok vo Farskom kostole o 18.30. Nácvik spevokolu mladých o 17.45 v budove 
Farského úradu. Stretnutie skupinky birmovancov, ktorým vedúcim je kaplán Dominik bude 25.5. (sobota) o 12:30 
na fare. 
 
 Májové pobožnosti: v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00; vo Farskom kostole o 18.30, v sobotu o 6.30, hneď 
potom nasleduje svätá omša a v nedele poprosíme pomodliť sa po modlitbe posvätného ruženca.  
 
 Prihlášky do ružencového bratstva: K dispozícii pre každého záujemcu je Prihláška člena RB. Záujemca 
prihlášku vyplní a rozhodne sa pre formu členstva v RB (poznáme tri formy: Živý, Svätý a Večný ruženec), ktorú na 
prihláške označí krížikom. Vyplnenú prihlášku potom odovzdá do vopred určenej a označenej schránky (krabice), 
ktorá je umiestnená vo Farskom kostole, Kostole sv. Petra a Pavla a v Kostole sv. Jozefa v Podsadku. Prihlášku je 
ešte možné odovzdať do piatka 24. mája. Potom bude nasledovať: otvorenie krabice s prihláškami 25. mája; 
vyvesenie zoznamu ruží od 26. mája do 1. júna a voľby + prvé stretnutie 2. júna. 
 

Slávnosť prvého svätého prijímania v Kostole sv. Petra a Pavla 26. mája pri svätej omši o 10.00. Zmena 

času slávenia svätých omší: 6.30, 8.00 a 10.00. 

*** Nácvik detí na slávnostnú svätú omšu o 15.00 v Kostole sv. Petra a Pavla: utorok 21.5. Účasť dieťaťa je 

nevyhnutná.  

*** Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti: vo Farskom kostole sv. Mikuláša v sobotu 25. mája. Pred 

samotnou svätou spoveďou budú mať všetky deti spoločnú krátku kajúcu pobožnosť, ktorá sa začne o 9.30. 

*** Sviatosť zmierenia pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí: počas týždňa ½ hod. pred svätými 
omšami; 
*** Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok 24. mája po skončení večernej svätej omše; 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

Zosnulí z rodiny Michnovej a brat 
+ Andrej Venglarčík 

A
J 

PO 17.00 + Anna, Vasiľ, Michal, Mária, Vavrinec a Anna P 

UT 
6.00 
18.30 

Za duše v očistci 
+ Ján, Mária a Jozef 

A
D 

UT 13.00 + Róbert Dubjel – pohrebná SC J 

ST 6.00 Za zdravie a BP pre Janu s rodinou A ST 17.00 + Štefan, Júlia, Ján, Margita a Vojtech D 

ŠT 
6.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre Štefana (70 r.) 
+ Margita, František, Ladislav a František 

D
J 

ŠT 17.00 Za zdravie a BP pre Alžbetu (60 r.) A 

PI 
6.00 
18.30 

+ Katarína 
+ Ján 

A 
D 

PI 17.00 + Mária Čupková (4. výr.) J 

SO 

6.30 
15.30 

 
18.30 

+ Anna a Ladislav 
Sobášny obrad: Patrik Stesňák  
– Adriana Stesňáková rod. Vargová 
+ Elena Fiľaková 

A 
 
D
J 

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

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

+ Ján Greš (nedož. 60 r.) 
Za zdravie a BP pre Tomáša s rodinou 
Zosnulí z rodiny Milana a Anny 

A
A 
J 

NE 
6.30 
8.00 

10.00 

Za zdravie a BP pre Evu s rodinou 
Na úmysel celebranta 
Za prvoprijímajúce deti 

D
D
J 

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 

+ Anna Gallíková 
Za zdr. a BP pre Ľudku, Leu, Samuela a Paulínu 

Za zdravie a BP pre rod. Pavlišinovú 
(gr.–k.) 

Ľ
Ľ
Ľ 
- 

UT
ST 
NE 

 

18.00 
18.00 
9.00 

11.00 

+ Anna Sedláková 
+ Magdaléna 
Zosnulí z rodiny Jána Landora 
Za farníkov 

P 
J 
P
P 

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

UT
NE 

16.00 
16.00 

Za zdr. a BP pre Andreu s rod. (5. výr. sobáša) 

Za zdr. a BP pre Annu s rod. (rím.-kat.) 
Ľ
Ľ 

PO 7.00 Za dary DS pre maturantov (rím.-kat.) D 



*** Prosíme všetkých o porozumenie, aby ste pre rodičov prvoprijímajúcich detí nechali voľné rezervované lavice. 
Tiež prosíme, aby počas slávnosti nikto nefotografoval, ani nenakrúcal na videokamere, okrem vopred na to 
určených! Deti s rodičmi sa zhromaždia na kostolnom dvore (ak by bolo nepriaznivé počasie, tak v kostole) 
najneskôr 15 minút pred začiatkom slávnosti. 
*** Ďalšie informácie: pri slávnostnej svätej omši I. sv. prijímania si deti budú obnovovať krstné sľuby, preto budú 

potrebovať sviecu (najlepšie krstnú, ale stačí aj iná biela, dlhá aj s ochranným krúžkom proti stečeniu vosku); celý 

týždeň po slávnosti I. sv. prijímania môžu deti nosiť na sväté omše biele rúcha, je však potrebné dávať pozor, aby 

sa nepoškodili. 

 

Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, 

ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených 

metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby, 

všetci tí, ktorí slúžia vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti. Kurz vedie MUDr. 

František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: Jún, September a November 2019. Miesta a konania 

kurzu: Tvrdošín: 1. 6. 2019, od 14.00 do 8.00; Ružomberok UPC:  8. 6. 2019, od 14.00 do 18.00. Bližšie informácie s 

možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk a tiež na stránke našej 

farnosti. Prihlásiť sa je možné: Tvrdošín do 26. 5. 2019; Ružomberok do 1. 6. 2019. 

  

 Milodary obetované pre opravy Farského kostola:  
bohuznáma rodina 50,-€; bohuznámy 50,-€; bohuznáma 57,-€; bohuznáma 50,-€; z pohrebu Márie Šoltýsovej 60,-€; 
z pohrebu Štefana Solotruka 100,-€; bohuznámy 100,-€; bohuznámi novomanželia 50,-€                   - úprimná vďaka 
 
 Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na seminár. V našej farnosti sa vyzbieralo 1 819,13 €, z toho 
v Podsadku 117,14 €. Všetkým darcom, v mene bohoslovcov a ich predstavených, vyslovujeme vrúcne 
poďakovanie. 
    

OHLÁŠKY 
 

Ohlášky pred kňazskou vysviackou:  
MARTIN TEŠLA, syn rodičov Jozefa a Jany rod. Hricovej, bývajúci v Starej Ľubovni, bude 15. júna 2019 

vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na Farskom úrade. Zároveň 
menovaného odporúčame do vašich modlitieb. (1.x) 

Záujemcovia o účasť na kňazskej vysviacke (15. júna o 10.00) sa môžu zapísať najneskôr do nedele 9. júna 
v sakristiách kostolov. Odchod autobusu 15. júna o 7.30 z Námestia sv. Mikuláša. 
 
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: PATRIK STESŇÁK, bývajúci v Starej Ľubovni a ADRIÁNA STESŇÁKOVÁ rod. 
VARGOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); Ján Kuľka, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a Gabriela 
Bolcárová, bývajúca v Zálesí (3.x); Stanislav Bohinský, bývajúci v Starej Ľubovni a Zuzana Redajová, bývajúca 
v Chmeľnici (3.x); Lukáš Gally, bývajúci v Chmeľnici a Karina Derevjaniková, bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); 
Martin Bjalončík, bývajúci v Starej Ľubovni a Renáta Piteková, bývajúca v Čadci - Kýčerke (1.-3.x); STANISLAV 
ČISĽÁK, bývajúci v Košiciach a BLAŽENA DROBŇÁKOVÁ, bývajúca v Košiciach (2.x); VLADIMÍR JUŠČÁK, bývajúci 
v Starej Ľubovni a BARBORA DRAGOŠEKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x); LUKÁŠ KIŠS, bývajúci v Bratislave 
a DIANA DICZHÁZYOVÁ, bývajúca v Bratislave (1.x); Dávid Korčkovský, bývajúci v Starej Ľubovni a Monika 
Oračková, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); Matúš Šenšel, syn Milana a Zdeny rod. Peterkovej, bývajúci v Prahe 
a Júlia Bujňáková, dcéera Martina a Kataríny rod. Bujňákovej, bývajúca v Krásnej Lúke (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. 

 


