
FARSKÉ OZNAMY (1. – 7. jún 2020) 
NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO – A – TURÍCE – 31. máj 2020 

  

 Dnešnou slávnosťou sa končí Veľkonočné obdobie a pokračuje Cezročné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO 1.6. Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi (spomienka); Svätodušný – turíčny pondelok 
ST 3.6. Sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci (spomienka) 
ŠT 4.6.  Náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz (sviatok); Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania 
PI 5.6. Sv. Bonifác, biskup a mučeník (spomienka); Prvý piatok 
SO 6.6. Prvá sobota 
NE 7.6. SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – A 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

      

FARSKÉ OZNAMY   

 

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!!! 
 

 Pokračuje rekonštrukcia exteriéru Farského kostola a aj IV. etapa reštaurovania nástennej maľby v južnej lodi 
kostola, preto sväté omše v nasledujúcom období budú v Kostole sv. Petra a Pavla: pondelok až piatok 6.00, 
8.00, 17.00 a 18.30; sobota 6.30 a 18.30; nedeľa 6.00, 7.30, 9.00, 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. 
 

 Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom a slávnosťou I. svätého prijímania: 
  Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok až piatok od 15.00 do 16.30 
  Podsadek:   utorok 17.00 - 17.45 
  Návšteva chorých:   ešte tento mesiac nie  
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 

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

PO    PO 

6.00 
8.00 
17.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre Máriu (75 r.) 
Za zdravie a BP pre Jána 
+ Jaroslav (3. výr.) 
Za zdr. a BP pre Alexandru a Miroslava 
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UT 18.00 + Anna Reľovská A UT 

6.00 
8.00 
17.00 
18.30 

Za zdravie a BP pre Máriu 
Na úmysel celebranta 
+ Michal Repka 
+ František a Marta (2. výr.) 
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ST 
17.00 
18.00 

Na úmysel celebranta 
+ Ladislav Muskolaj 

J 
J 

ST 

6.00 
8.00 
17.00 
18.30 

+ Vilma Ščurková 
+ Milan, Štefan, Pavlína a Žofia 
+ Ján a Jozef 
Za členov misijného združenia DS 
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ŠT    ŠT 

6.00 
8.00 
17.00 
18.30 

Za BP pre kňazov a duchovné povolania 
Na úmysel celebranta 
Za zdr. a BP pre Ľudmilu a Petra  
+ Margita, František, Antónia a Viktor 
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PI 18.30 + František Fedor P PI 

6.00 
8.00 
17.00 
18.30 

Za BP pre Janu a Petra s rod. 
+ Zdeno a Mária Svatoňovci  
+ Anna Kiššová 
+ Juraj a Anna 
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J
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SO    SO 
6.30 
18.30 

Za zdr. a BP pre Ľudmilu a Petra (50 r. manž.) 

+ Ján, Katarína a Ján Vyšňovský 
D
A 

NE 
9.00 
11.00 

Za zdr. a B ochranu pre Dáriusa a Mateja 

Na úmysel celebranta 
J 
J 

NE 

6.00 
7.30 
9.00 
10.30 
16.00 
18.30 

+ Pavlína, Andrej a František Vojtekovci 
Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 
Za prvoprijímajúce deti 
+ Anna, Peter, Alexandra, Mikuláš a Miroslav 

Za BP pre rod. Angelovičovú 
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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.  
 

 Slávnosť prvého svätého prijímania v Kostole sv. Petra a Pavla 7. júna pri svätej omši o 10.30 - ZŠ Levočská, 
ZŠ Za vodou (len pre deti a ich rodičov).  
***  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.  
*** Nácvik detí na slávnostnú svätú omšu vo štvrtok po skončení svätej omše. Účasť dieťaťa je nevyhnutná.  

*** Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti: v sobotu 6. júna o 9.00 deti zo ZŠ Za vodou a o 9.30 deti zo ZŠ 

Levočská;  

*** Sviatosť zmierenia pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí: počas týždňa ako je uvedené vyššie; 
*** Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše; 
*** Za rešpektovania a dodržiavania platných hygienických nariadení (bez slávnostného vstupu, jednoduchá 
výzdoba, časovo kratšie, deti zaujmú miesto pred svätou omšou, rozostupy, rúška, dezinfekcia,...) Tiež 
prosíme, aby počas slávnosti nikto nefotografoval, ani nenakrúcal na videokamere, okrem vopred na to určených! 
Deti s rodičmi zaujmú svoje miesto v Kostole najneskôr 10 minút pred začiatkom slávnosti. 
*** Pri slávnostnej svätej omši si deti budú obnovovať krstné sľuby, preto budú potrebovať sviecu (najlepšie krstnú, 

aj s ochranným krúžkom proti stečeniu vosku).  
 

 Slávnosť prvého svätého prijímania v Kostole sv. Petra a Pavla  
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 
 

 Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola: novomanželia Miroslava a Richard Štefančíkovci 50,-€ 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: Štefan 33,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma rodina 100,-€; 
Michaela 50,-€; Pavol 100,-€; Ján 200,-€; bohuznáma rodina 100,-€; bohuznámi manželia 200,-€; z krstu Tobiasa 
Štupáka 100,-€                                                                                                                               - úprimná vďaka 
 

 Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na katolícke masmédiá. Vyzbieralo 657,12 €, z toho 
v Podsadku 86,20 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie. 
 

Na budúcu nedeľu 7. júna (prvá nedeľa mesiaca) bude vo farnosti zbierka pre opravu Farského kostola a na 
filiálke pre opravu Filiálneho kostola v Podsadku. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 63 672,71 €; 
Filiálny kostol 23 972,76 €. 
 Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo. 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 desať 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 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 viacerých prác máme zo zbierok a milodarov 63 672,71 € a na 
celkovú realizáciu nám ešte chýba cca 132 000,-€).  
 Pokračuje IV. etapa reštaurovania nástennej maľby v južnej lodi kostola, 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 vo výške 20 000,-€, čakáme na podpísanie zmluvy, prevedenie schválených financií na účet farnosti 
a naša spoluúčasť je 5 % z celkového rozpočtu, teda 1 541,-€. 

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: Dominik Vilk, bývajúci v Starej Ľubovni a Mária Kaletová, bývajúca v Novej 
Ľubovni (1.-3.x); TOMÁŠ ŠARNÍK, bývajúci v Starej Ľubovni a EDITA TURLIKOVÁ, 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. 

 


