
  FARSKÉ OZNAMY (29. jún – 5. júl 2020) - XIII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – 28. jún 2020 
  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO 29.6. Sv. Peter a Pavol, apoštoli – prikázaný sviatok (v kancelárii nestránkový deň) 
ŠT 2.7. Návšteva Panny Márie (sviatok); Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania 
PI 3.7.   Sv. Tomáš, apoštol (sviatok); Prvý piatok (v kancelárii nestránkový deň) 
SO 4.7. Prvá sobota – fatimská pobožnosť začne v Kostole sv. Petra a Pavla o 6.30   
  Večer: z nasledujúcej slávnosti  

NE 5.7. SV. CYRIL A METOD, SLOVANSKÍ VIEROZVESTOVIA (SLÁVNOSŤ)   

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

 

FARSKÉ OZNAMY 
 

 Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom: 
  Podsadek:      nedeľa 14.00 – 15.00 
  Kostol sv. Petra a Pavla:  utorok až piatok ½ hod. pred rannou svätou omšou 
         utorok až piatok od 16.30 (nie v pondelok, keď je prikázaný sviatok) 
  Návšteva chorých:      piatok od 8.00 (v kancelárii nestránkový deň) 
 

Biskupi Slovenska rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na svätých 
omšiach v nedeľu a prikázané sviatky k 17. júnu 2020. Opäť nás zaväzuje účasť na svätej omši v nedeľu 
a v prikázaný sviatok (nie cez televíziu, rádio, internet).  

Prosíme o dodržiavanie hygienických predpisov a usmernení (nosenie rúšok, dezinfekcia rúk,...).  
 „Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 19. júna povinnosť mať na tvári rúško sa pri slávení 
svätej omše nevzťahuje na kňaza, pokiaľ je od iných osôb vzdialený aspoň dva metre. Kňazov, ktorým nosenie 
rúška pri celebrovaní spôsobuje ťažkosti prosíme, aby v presbytériu zabezpečili dvojmetrový odstup ostatných osôb. 
Ak je v chráme možnosť toto pravidlo dodržať, nemusí mať kňaz pri slávení bohoslužby na tvári rúško. Samozrejme, 
je potrebné si rúško nasadiť minimálne počas rozdávania svätého prijímania, lebo vtedy kňaz prichádza do 
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bezprostredného kontaktu s veriacimi. Pre veriacich zúčastňujúcich sa na bohoslužbe povinnosť nosiť rúško naďalej 
platí.  
 Sväté prijímanie sa naďalej prednostne podáva do rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, 
že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk. Generálny sekretariát KBS usmerňuje, že na sväté prijímanie 
najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie 
sú schopní prijímať, a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť 
fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného 
charakteru. Prosíme kňazov, aby túto nemožnosť správne vyhodnotili a daným veriacim umožnili prijať sväté 
prijímanie do úst. Veriacich zasa prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk.” (Martin 
Kramara, hovorca KBS) 
 
 Kostol pred svätými omšami sa bude otvárať 35 minút pred začiatkom svätej omše. Modlitbu posvätného 
ruženca sa budeme modliť ½ hodinu pred svätou omšou a 5 minút pred začiatkom svätej omše bude posvätné 
ticho. 
 
 Svätá omša spojená s poďakovaním našich žiakov a študentov za dobrodenia preukázané v školskom roku 
2019/2020 - Te Deum – bude: v pondelok 29. júna o 9.30 v Kostole sv. Petra a Pavla pre študentov Cirkevného 
gymnázia sv. Mikuláša; pre všetkých ostatných v utorok 30. júna o 18.30 v Kostole sv. Petra a Pavla. 
 
 Odovzdanie oblečenia, ktoré mali deti na prvé sväté prijímanie v budove Cirkevnej školy:  
pondelok 29. júna od 14.00 do 17.00 ZŠ Komenského (a tí, ktorí ešte neodovzdali)  
 
 Výmena kartičiek Ruže č. 1 bude v piatok 3. júna po skončení svätej omše so začiatkom o 17.00 v Kostole 
sv. Petra a Pavla. 
 
 Adorácia – prvopiatková, na záver svätej omše so začiatkom o 18.30. 
 
 Odpustová púť na Mariánskej hore v Levoči v tomto roku nebude. List spišského diecézneho biskupa Mons. 
Štefana Sečku ohľadom púte, konkrétne ohľadom soboty a nedele 4. a 5. júla – na stránke farnosti. 
 
 Združenie mariánskej mládeže bude počas tohoto leta organizovať jednodňové akcie pre deti našej farnosti. 
Jednodňovky sa budú konať formou duchovno-zábavného programu. Bližšie informácie nájdete na plagáte na 
nástenke a v oznamoch vždy pred konaním akcie. Srdečne Vás pozývame. 
 

Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznámy 50,-€; bohuznámi manželia 500,-€; bohuznáma 
rodina 900,-€; bohuznáma rodina 100,-€; rodina Karola Thiryho 1 000,-€; novomanželia Daniela a Jozef Jašňákovci 
100,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma 200,-€; bohuznáma 400,-USD; rodičia prvoprijímajúcich detí ZŠ Komenského 
70,-€; bohuznámi novomanželia 120,-€; bohuznáma 100,-€; z pohrebu Dušana Fedoreka 20,-€; bohuznáma rodina 
50,-€; z krstu Radky 100,-€                                                                                                             - úprimná vďaka 
 Na budúcu nedeľu 5. júla (prvá nedeľa mesiaca) bude vo farnosti zbierka pre opravu Farského kostola a na 
filiálke pre opravu Filiálneho kostola v Podsadku.  
 
 Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali pri príprave prvoprijímajúcich detí, upratovaní a výzdobe 
kostola i pri samotnej slávnosti, vrúcne ďakujeme najmä pani organistke Márii Kočišovej. (aj v Podsadku) 

 
 Dekrétom spišského diecézneho biskupa sa k 1. júlu mení pôsobenie pána kaplána Jozefa Marhefku a nastupuje 
ako kaplán do farnosti Liptovský Mikuláš. S našou farnosťou sa pán kaplán Jozef rozlúči a my mu poďakujeme pri 
slávení svätých omší v nedeľu 28. júna v Kostole sv. Petra a Pavla o 10.30 a 16.00 a v Podsadku v pondelok 29. júna  
o 17.00 a 18.30. 
 Dekrétom spišského diecézneho biskupa sa k 1. júlu mení pôsobenie pána kaplána Andreja Adamčáka 
a nastupuje ako kaplán do farnosti Poprad - Juh. S našou farnosťou sa pán kaplán Andrej rozlúči a my mu 
poďakujeme pri slávení svätých omší v nedeľu 28. júna v Podsadku o 9.00 a o 11.00 a v pondelok 29. júna v Kostole 
sv. Petra a Pavla o 17.00 a 18.30. 
 Na ich miesto nastúpia ako kapláni dp. Lukáš Stolárik (kaplán v Okoličnom, pochádzajúci zo Spišskej Novej Vsi) 
a dp. Milan Lupták (kaplán v Liptovskom Mikuláši, pochádzajúci z Liptovských Sliačov). Nových pánov kaplánov 

privítame v našej farnosti v stredu 1. júla pri svätej omši v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. 

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: ĽUBOŠ BAČA, bývajúci v Prahe a MONIKA LADIŽINSKÁ, bývajúca 
v Stráňanoch (2.x); MICHAL HUDÁK, bývajúci v Starej Ľubovni a KATARÍNA KMEČOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni 
(1.x); Ján Mrug, bývajúci v Jakubanoch a Marianna Matavová, 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. 


