
FARSKÉ OZNAMY - (25. – 31. máj 2020)  
VII. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – A – NEDEĽA MASMÉDIÍ – 24. máj 2020 

 

 Dnes si celá Cirkev pripomína 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov a po skončení 
svätých omší je zbierka pre potreby katolíckych masmédií. 
  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UT 26.5. Sv. Filip Neri, kňaz (spomienka) 

NE 31.5. NEDEĽA ZOSLANA DUCHA SVÄTÉHO – TURÍCE - A 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

  

FARSKÉ OZNAMY 
 

 Pokračuje rekonštrukcia exteriéru Farského kostola a začala aj IV. etapa reštaurovania nástennej maľby 
v južnej lodi kostola a bude trvať ešte jeden mesiac, 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 v pondelok až piatok 
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. 
 Tiež platia hygienické nariadenia, o ktorých sme vás už informovali. Žiadame Vás o ich dôsledné 
dodržiavanie!!! 
- rešpektujte všetky pokyny celebrujúceho kňaza 
- vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka) 
-  povinná dezinfekcia rúk  
-  zaujmite iba 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 ani Novénu k Duchu Svätému (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.  
 
 V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Náplňou týchto dní sú modlitby za 
jednotu kresťanov a za duchovné povolania. My budeme na tieto úmysly prosiť v stredu pri večernej svätej omši. 
  

  PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO    PO 
6.00 
17.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre Pavlínu (85 r.) 
Za zdravie a BP pre rod. Jarkovú 
+ Anastázia a Štefan Kaletovci 
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UT 18.00 + Fedor, Igor a Elena J UT 
6.00 
17.00 
18.30 

+ Margita a Štefan 
+ Juraj a Anna 
Za zdravie a BP pre Pavla s rod. 
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ST 18.00 
Za zdravie a BP pre Františka 
a Darinu s rod. 

J ST 
6.00 
17.00 
18.30 

+ Ján Vyšňovský (5. výr.) 
Za zdravie a BP pre Patrika 
Na úmysel celebranta 
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ŠT    ŠT 
6.00 
17.00 
18.30 

+ Mária a Jozef 
+ Jozef, Margita, Ján, Ján a Anna 
Na úmysel celebranta 
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PI    PI 
6.00 
17.00 
18.30 

+ Anna Urdová 
Zosnulí z rod. Imrichovej a Matfiakovej 
+ Pavol, Zuzana, Martin a Viktor 
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SO    SO 
6.30 
18.30 

+ Erik 
+ Peter Šmigeľ 
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NE 
9.00 
11.00 

+ Anton 
Za farníkov 

P
P 

NE 

6.30 
8.30 
10.30 
16.00 
18.30 

+ Pavol 
+ Ján, Mária a Jozef 
Za zdravie a BP pre Dušana (50 r.) 
Na úmysel celebranta 
+ Katarína 

J 
M
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 Sviatosť zmierenia (za týchto podmienok a iba v uvedenom čase) – ako sme oznámili prednedávnom: 
 (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 16.00 – 16.30 
Podsadek: utorok 18.30 
 
Missa chrismatis - svätá omša svätenia olejov (pri ktorej budú požehnané a posvätené oleje na vysluhovanie 

sviatostí): keďže sme ju tohto roku nemohli spoločne sláviť na Zelený štvrtok, je preložená na sobotu 30. mája o 
10.00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. 

 
 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 Komenského. Táto svätá omša je len pre deti a ich rodičov. 

 
 Slávnosť prvého svätého prijímania v Kostole sv. Petra a Pavla  
  7. jún pri svätej omši o 10.30 – ZŠ Levočská, ZŠ Za vodou 
  14. jún pri svätej omši o 10.30 – ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda 
  21. jún pri svätej omši o 10.30 – ZŠ Komenského 
 Slávnosť prvého svätého prijímania v Podsadku 21. jún o 11.00 
Za rešpektovania a dodržiavania platných hygienických nariadení (bez slávnostného vstupu, jednoduchá 
výzdoba, časovo kratšie, deti zaujmú miesto pred svätou omšou, rozostupy, rúška, dezinfekcia,...) Potrebné 
informácie oznámime na budúcu nedeľu.  
 Rúcha na slávnosť prvého svätého prijímania pre žiakov ZŠ Za vodou a ZŠ Levočská sa budú odovzdávať v 
piatok 29. mája od 14.00 do 16.30 v budove Cirkevnej školy. Potrebné je priniesť 10,-€ a dieťa nech má 
oblečené tričko s DLHÝM RUKÁVOM, na ktoré si bude skúšať rúcho. 
 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola:  
Mária 30,-€; Katarína 200,-€; bohuznáma 70,-€; bohuznámy 1 000,-€; Anna 100,-€; Martin 100,-€; rodina Korschová 
50,-€; Dorota 100,-€; bohuznáma 500,-€; Marcela 50,-€; Alena 30,-€; Daniela 300,-€; Danka 50,-€; Michal 50,-€; 
bohuznáma rodina 5 000,-€; Ján 50,-€; Jozef a Helena 100,-€; Filip 100,-€; Anna a Ľubomír 50,-€; bohuznáma 100,-
€; z krstu Simony 20,-€; bohuznámi manželia 100,-€                                                                       - úprimná vďaka 
    

 V tomto týždni vo Farskom kostole začala aj IV. etapa reštaurovania nástennej maľby v južnej lodi kostola a 
bude trvať ešte jeden mesiac (koncom minulého roka sme požiadali cez projekt Ministerstva kultúry SR Obnovme si 
svoj dom dotáciu na daný účel, rozpočet je 30 820,-€, dotácia nám bola schválená, ale nie v plnej výške, čakáme 
na podpísanie zmluvy, prevedenie schválených financií na účet farnosti a naša spoluúčasť je 5 % z celkového 
rozpočtu, teda 1 541,-€). 

 

http://kt.sa/

