
FARSKÉ OZNAMY (11. – 17. máj 2020) - V. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – A - 10. máj 2020 
     

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

ST 13.5.  Blahoslavená Panna Mária Fatimská (ľubovoľná spomienka) 
ŠT 14.5 Sv. Matej, apoštol (sviatok) 
SO 16.5. Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník (spomienka) 

NE 17.5. VI. Veľkonočná nedeľa - A 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

   

FARSKÉ OZNAMY 

 
 Pokračuje rekonštrukcia exteriéru Farského kostola, preto sväté omše v nasledujúcom období budú v Kostole sv. 
Petra a Pavla: pondelok až piatok 6.00, 17.00 a 18.30; sobota 6.30 a 18.30; nedeľa 6.30, 8.30, 10.30, 16.00 
a 18.30. Ranné sväté omše okrem nedele budú iba recitované, bez organa. Úmysly svätých omší z Farského kostola 
budú slúžené pri svätých omšiach v Kostole sv. Petra a Pavla, ako je v oznamoch. Sväté omše o 17.00 a v nedeľu 
o 8.30 sú určené pre seniorov nad 65 rokov. 
 
* NAĎALEJ PLATÍ DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY - účasť na 
bohoslužbách v tieto dni je až do úplného odvolania dobrovoľná. 
* ZDRAVOTNÉ RIZIKO - svoju prítomnosť na bohoslužbách nech veriaci vo vyššom veku dobre zvážia.  
- prosíme, aby sa na bohoslužbách nezúčastňovali a do kostola nevstupovali tí veriaci, ktorí majú príznaky 
akéhokoľvek ochorenia, zvlášť respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť), prípadne 
akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19, alebo majú nariadené karanténne opatrenia - úmyslom tejto prosby nie je 
diskriminovať, ale chrániť zdravie ostatných. 
* SVÄTÉ OMŠE PRE ĽUDÍ NAD 65 ROKOV: pondelok až piatok o 17.00 a v nedeľu o 8.30 - úmyslom tejto prosby nie 
je diskriminovať, ale chrániť Vaše zdravie. 
VSTUP DO KOSTOLA  
- rešpektujte všetky tieto pokyny a pokyny celebrujúceho kňaza 
- vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka) 
-  povinná dezinfekcia rúk  
-  zaujmite vopred vyznačené miesto na sedenie alebo státie (v Kostole sv. Petra a Pavla je ich 88; vo 
Filiálnom kostole v Podsadku 31 – žltá okrúhla nálepka s obrazom sv. Mikuláša), aby medzi jednotlivými veriacimi 
zostali minimálne dvojmetrové rozostupy (okrem členov jednej domácnosti). 
- kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme ani posvätný ruženec 
ani májovú pobožnosť (pomodlíme sa v rodinách). 
- po naplnení vyznačených miest v kostole využiť priestor pred kostolom (vonkajšie ozvučenie), takisto s 
upozornením na dvojmetrové rozostupy (okrem členov jednej domácnosti). 
- v nedele pred 15 minút pred začiatkom svätej omše bude otvorený iba hlavný vchod a pán kostolník 
bude počítať vchádzajúcich do kostola (v Kostole sv. Petra a Pavla 88 ľudí, v Podsadku 31), ostatní potom 
zostanú von v dvojmetrových rozostupoch; po skončení svätej omše v Kostole sv. Petra a Pavla budú otvorené 
aj bočné vchody.  

  PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 
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+ Štefan Solotruk (1. výr.) 
+ Ján 
+ Mária Hutníková (3. výr.) 
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+ Jozef, Ján, Emil a Anna 
 

J UT 
6.00 
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Za zdravie a BP pre Jána a Magdalénu 
+ Mária Šoltýsová (1. výr.) 
Za zdravie a BP pre deti, vnuka a mamu 
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Poďakovanie Sone za 60 r. 
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Za zdravie a BP pre rod. Ščurkovú 
+ Alojz, Anna, Ján, Anna a Alojz 
Na úmysel celebranta 
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+ Ján a Žofia 
+ Mária a Bartolomej 
+ Stanislav, Jozef a Benedikt 

J
M
A 

PI    PI 
6.00 
17.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre Viktora a Kristínu 
+ Juraj, Mária, Štefan a Terézia 
Za zdravie a BP pre Silviu 
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+ Ján, Júlia a Štefan 
Za zdravie a BP pre rod. Akimjakovú 
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+ Ján, Rozália a ich deti 
Na úmysel celebranta 
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+ Mária Čupková (5. výr.) 
+ Štefan a Mária 
Na úmysel celebranta 
+ Ján, Michal a Elena 
+ Ján Hains 
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- nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či ružence. 
* Sväté omše budú mať kratšie trvanie (aj príhovory). 
* V kostole je potrebné vetrať, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu, ženy, ktoré upratujú prosíme 
pravidelne dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. 
* Znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy, sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné 
knižky, texty, či ružence. 
* Dezinfekciu použije kňaz pred rozdávaním svätého prijímania a tiež, ak by došlo ku kontaktu s veriacim. 
* Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk (iba kňazi, nie mimoriadni 
rozdávatelia). Postup podávania svätého prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, 
že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju 
sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." V rade na sväté prijímanie nech 
veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu 
do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný. 
 
 Sviatosť zmierenia (za týchto podmienok a v uvedenom čase): 
 (spovedajúca sa osoba: má byť zdravá (nemá mať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, napr. kašeľ, 
horúčka, dýchavičnosť alebo akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19 alebo nariadené karanténne opatrenia); 
spovedať budeme v kostole a pri kostole; pri vstupe do kostola si povinne dezinfikuje ruky; používa osobné 
ochranné prostriedky (prekrytie nosa a úst); ak sa spovedá vo väčšej spovednej miestnosti (v menšej sa nebude 
spovedať), po vstupe nezatvára za sebou dvere; pri sv. spovedi nie je k spovedníkovi otočená priamo tvárou, ale 
bokom zachovajúc predpísaný odstup; zachová aj v rade na sv. spoveď dvojmetrové rozostupy; na sviatosť 
zmierenia čaká v určenom rade pred hlavným vchodom (bočné budú zatvorené) v dvojmetrových rozostupoch; pri 
sv. spovedi stručne – pre jedného kajúcnicka čas max. päť minút; modlitbu po sv. spovedi a uložený kajúcny skutok 
sa kajúcnik pomodlí neskôr doma – v Kostole budú iba tí, ktorí sa priamo spovedajú a čakajúci, ktorí sú už na rade; 
ak by bolo potrebné, tak 15 minút pred začiatkom svätej omše budeme spovedať už iba von; buďme trpezliví a 
zachovajme poriadok a pokoj.  

Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok až piatok 15.30 – 16.30 
  Podsadek:   utorok 18.30 
   
 Svätá omša za účasti detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla 
o 18.30. Žiaci (s otcom alebo matkou) ZŠ Levočská a ZŠ Za vodou. Táto svätá omša je len pre deti a ich rodičov. 
  
 Predmanželská príprava, ktorá prebieha v soboty o 10.00 v budove Farského úradu, bude  podľa rozpisu 
v Kostole sv. Petra a Pavla (aby bolo možné dodržať súčasné hygienické nariadenia). 
 
 Milodary obetované pre potreby farnosti: bohuznáma 20,-€ 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola:  
rodina Starinská 100,-€; Ján 300,-€; Alžbeta 5,-€; Ján 1 000,-€; Anna 100,-€; Lucia 50,-€; bohuznáma 200,-€; 
bohuznámi manželia 100,-€; z pohrebu Jána Udžana 20,-€; bohuznáma 100,-€; Mária 70,-€; bohuznáma 150,-€  
                     - úprimná vďaka 
 Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto. Ak by niekto chcel a mohol podporiť toto dielo aj finančne, môže 
tak urobiť prevodom na č. ú. SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386 3036; č. ú. VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596 4258; č. 
ú. OTP: SK50 5200 0000 0000 0421 8947. Fotogaléria rekonštrukcie Farského kostola na stránke farnosti. 
 V marci sme začali so stavaním lešenia a rekonštrukciou exteriéru kostola – zatiaľ je zrealizovaný prepich na 
elektrickú a plynovú prípojku; z väčšej časti je vymenená nová medená krytina na veži a streche (postupne po 
uvoľňovaní lešenia sa bude pokračovať), vymenené sú zhnité a narušené trámy na krove, daná fólia a latovanie pod 
plechom; zrenovované kríže na kostole zo 17. a 19. storočia; vymenené doteraz dvere na veži a deväť výplní 
okenných otvorov kostola (bolo potrebné demontovať vitráže, tie sa dajú späť pri obnove interiéru kostola a tiež po 
desaťročiach bude potrebná ich renovácia); vo výrobe sú ďalšie štyri okná a troje dverí; prebiehajú práce na 
obnove fasády; oprava a obnova ciferníka a zábradlia na veži; výroba kovových okeníc na veži; obnova a výmena 
kamenných prvkov; príprava nového kovového zavesenia zvonov a novej elektrifikácie zvonov; archeologický 
výskum pri výkopových prácach,... (rozpočet je 420 000,-€; po uhradení niektorých prác máme zo zbierok 

a milodarov 92 126,25 € a na celkovú realizáciu nám ešte chýba cca 143 000,-€).  

 


