
FARSKÉ OZNAMY (4. - 10. november 2019) 
XXXI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C – 3. november 2019 

 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 pobožnosť Korunky Božieho milosrdenstva. Prosíme miništrantov, aby počas 
vystavenia Sviatosti Oltárnej mali službu, a ostatných, ak by neboli miništranti, aby neodchádzali z kostola, 
pokiaľ príde niekto ďalší na poklonu. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO  4.11. Sv. Karol Borromejský, biskup (spomienka) 
ŠT  7.11. Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania 
SO  9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok) 
NE   10.11.  XXXII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – C 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 
 V nasledujúcom týždni budú pokračovať vo Farskom kostole reštaurátorské práce, ranné sväté omše vo 
Farskom kostole budú ako zvyčajne, večerné nebudú, úmysly večerných svätých omší z Farského kostola budú 
slúžené pri svätých omšiach v Kostole sv. Petra a Pavla, ako je uvedené v oznamoch. Prosíme ochotných farníkov, 
aby v sobotu o 7.15 prišli pomôcť pri upratovaní Farského kostola.  

   

FARSKÉ OZNAMY 
 

Úplné odpustky pre duše v očistci: 
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa 
môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.XI. 
+ 3 podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho, ako vo všeobecnosti, 
treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému.  
 
 Dnes v nedeľu 3. novembra o 15.00 v priestoroch KPC pri chráme Matky ustavičnej pomoci bude mať o. Miroslav 
Čajka CSsR prednášku o Fatime.   
 
 Biblické stretnutie: pondelok 18.30 v budove Farského úradu.  
  
 Lektorské stretnutie: utorok 18.30 v budove Farského úradu. 
  
 Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla. 
 
 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. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 6.00 + Pavol A PO 17.00 
+ Ján a Janka Zaletovci 
+ Vavrinec a Karol 

D 
J 

UT 6.00 + Anna Vanická (1. výr.) A UT 17.00 + Štefan, Mária, Marta, Katarína, Elemír a Štefan D 

ST 6.00 + Paulína, Tomáš a Ján A ST 17.00 Za zdr. a BP pre Reginu, Paulínu, Anna a Reginu D 

ŠT 6.00 Za zdravie a BP pre Silviu s rodinou J ŠT 17.00 
Za zdr. a BP  pre kňazov a duch. povol. 

+ Ján a Anna Virostkovci 
A 
D 

PI 6.00 + Śtefan, Michal a Mária A PI 17.00 
+ Ján, Katarína, Ján, Marta a Pavol 
Za zdravie  a BP pre máriu 

J
D 

SO 

6.30 
16.00 

 
18.30 

Za zdravie a BP pre Annu (70 r.) 
Za maturantov V.BA Cirk. gymnázia  
(pri príležitosti stužkovej slávnosti) 
+ Štefan Michňa 

A 
 
 
J 

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

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

Za BP a zdr. pre Jána Hanečáka (65 r.) 
+ Anna Mašlejová 
+ František, Lucia a Michal 

A
A 
J 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

Za zdr. a BP preTimoteja a Tea s rod. 
+ Margita, Anna, Helena a Andrej 
+ Margita Rácová 

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 

 

+ Milan a Alžbeta 
Poď. za 40 r., za zdr. a BP rod. Hutníkovej 

Za zdr. a BP rodiny Benčovej 
+ Martin a Martin (gr.-kat.) 

P 
P 
P 
- 

UT
ST 
NE 

 

17.00 
17.00 
9.00 

11.00 

Za zdravie a BP Márie (80 r.) 
+ Magdaléna, Katarína, Anton, Jozef a Tibor 

+ Ján a Mária Miškovičovci 
+ Darina 

P 
J 
P
P 

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

UT 
SO 
NE 

16.00 
9.00 
16.00 

+ František Nemec 
Na úmysel celebranta 
+ Mária (2. výr.) (rím.-kat.) 

J 
F 
J 

UT 7.00 (gr.–kat.) - 



 Animátori eRka pozývajú deti na stretnutie naplnené hrami a aktivitami v sobotu 9. novembra o 14.00 v budove 
Cirkevnej školy sv. Cyrila a Metoda (Štúrova 3). Priniesť si dobrú náladu a prezúvky. 
  
 Vo štvrtok 7. novembra o 14.30 v priestoroch Cirkevného gymnázia sa uskutočnia Katechetické dielne, téma:     
Žijem a čo s tým?; prednášajúci: don Jozef Luscoň; program: Prednáška - ukážka hodiny, diskusia k harmonogramu 
akcií v šk. roku 2019/2020; svätá omša, ktorú bude celebrovať don Jozef Luscoň v Kostole sv. Petra a Pavla 
o 17.00. 
  
 Svätá omša za účasti mládeže: piatok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. 
 
 Výmena kartičiek Ruže č. 1 bude v piatok 8. novembra po skončení svätej omše v Kostole sv. Petra a Pavla. 
 
 Stretnutie františkánskeho spoločenstva: sobota 9. novembra, svätá omša v nemocničnej kaplnke o 9.00. 
  
 Omšové milodary pre misionárov: ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť 
sväté omše na váš úmysel v misijných krajinách. Viac informácii je možné získať na stránke Pápežských misijných 
diel - http://misijnediela.sk/omsove-milodary-intencie-pre-misionarov/. 
 
 Ak by ešte niekto chcel podporiť projekt Sviečka za nenarodené deti, môže tak urobiť. Príspevok: malé sviece 
1,-€; v sakristiách kostolov a takto podporiť aktivity zamerané na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny.  
  
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola:  
bohuznáma 20,-€; bohuznámi 500,-€; bohuznámy 5,-€                                                                     – úprimná vďaka 
   
 Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). 
Všetkým darcom ďakujeme za milodary. 
   

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: MICHAL VALKO, bývajúci v Modre a ADRIÁNA DROBŇÁKOVÁ, 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. 

 

http://misijnediela.sk/omsove-milodary-intencie-pre-misionarov/

