
FARSKÉ OZNAMY (21. – 27. september 2020) 
XXV. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – 20. september 2020 

  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PO 21.9. Sv. Matúš, apoštol a evanjelista (sviatok) 

ST 23.9. Sv. Pio z Pietrelciny, kňaz (spomienka) 

NE 27.9.  XXVI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - A 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 
 

  
 

FARSKÉ OZNAMY 
 
 

 Súbor opatrení, ktoré sú záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Podľa "Covid semaforu" 
počas 2. vlny pandémie náš okres Stará Ľubovňa je v oranžovej farbe: 
 Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú služby, majú nosiť rúška, používať 
dezinfekciu rúk, dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové sedenie (okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti; 
vyznačené miesto - žltá okrúhla nálepka s obrazom sv. Mikuláša), po obsadení miest v kostole ostatní sa zúčastnia 
na svätej omši pri kostole cez ozvučenie, obmedzenie spevov, zákaz používania spoločných spevníkov, 
modlitebníkov, či sväteničiek. Prijímanie výlučne na ruku (kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže 
prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ nech mu podá Eucharistiu do úst - a 
následne si dezinfikuje ruky), odstupy aj v presbytériu medzi osobami (miništrantmi) minimálne 2 metre. Zbor 
môže súpievať v rúškach alebo so sociálnym dištancom 2 metre a viac medzi členmi.  
 Je potrebné obmedziť účasť na duchovných a náboženských aktivitách osobám z nasledujúcich skupín: 
seniori, rizikové skupiny (napr. onkologickí pacienti, osoby s kardiovaskulárnym, imunologickým a respiračným 
ochorením) a osoby s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením, pri ktorom je zvýšená telesná teplota (ak 
je možné, zabezpečiť streamovanie, prenosy alebo záznamy z liturgií), kontrolovať nasadenie rúška. Veriaci, 
ktorí patria do rizikových skupín opísaných v semafore, a samozrejme tí, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, v 
týchto okolnostiach nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, 
kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu, prípadne internet. 
 Sväté omše o 17.00 v Kostole sv. Petra a Pavla (okrem štvrtka) a v nedeľu o 8.30 sú určené pre seniorov 
nad 65 rokov. Ostatní využime sväté omše v pracovné dni vo Farskom kostole o 6.00 a 18.30.  
 
 V pondelok 21. septembra v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše bude stretnutie členov 
Misijného združenia Ducha Svätého. 
 
 Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla; piatok vo Farskom kostole. 
 
 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. 
 
 Svätá omša za účasti mládeže: piatok vo Farskom kostole 18.30. 

Na budúci rok bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania. Záujemci si môžu vyzdvihnúť 
prihlášky a prevziať preukaz birmovanca v piatok po skončení večernej svätej omše, na ktorej sa zúčastnia. Na 
birmovku môžu ísť tí, ktorí sú v 8. ročníku ZŠ a vyššie a chcú žiť kresťanským spôsobom života v budúcnosti. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ Vilma Ščurková 
+ Margita, Jozef, Štefan a Helena 

K 
M 

PO 17.00 + Mária, Michal, Júlia a František D 

UT 
6.00 
18.30 

Zosnulí z rod. Súkeníkovej a Drabinskej 
+ Karol 

M 
L 

UT 17.00 Na úmysel celebranta P 

ST 6.00 + Štefan Lukáč L ST 17.00 + Teodor Polakevič D 

ŠT 
6.00 
18.30 

+ Anna Kršjaková a Júlia Kostúrová 
+ Emil Valčák 

M
D 

ŠT 17.00 Za zdravie a BP pre Janku (50 r.) L 

PI 
6.00 
18.30 

Za zdr. a BP pre Helenu a Jozefa Lastivkovcov 

+ Ján a Júlia mBenkovci 
D 
M 

PI 17.00 + Vladimír, Anna a Michal L 

SO 
6.30 
18.30 

Za zdravie a BP pre Soňu (50 r.) 
+ Michal Kačmarčík 

M
L 

SO 15.00 
Sobáš so svätou omšou: 
Peter Duhan – Simona Reľovská 

D 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

Za zdravie a BP pre Ľubu (40 r.) 
Za BP a pomoc pre čl. živ., sv. a večn. ruž. 

Na úmysel celebranta 

P
P 
M 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

+ Jozef a Lucia Dlugošovci 
Za núdznych a trpiacich 
Za zdravie a BP pre Máriu (50 r.) 

L
L
M 

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 

+ Vila a Július Demekovci 
Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 
(gr.-kat.)  

Ľ
Ľ
Ľ 
- 

UT
ST 
NE 

 

18.00 
18.00 
9.00 

11.00 

+ Jozef Malast 
Na úmysel celebranta 
Poďakovanie Anny a Štefana za 50 r. manž. 

Na úmysel celebranta 

D 
M 
D
D 

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

---- ------- ------------------------------------------------ - ---- -------- ----------------------------------------------- - 



Môžu sa prihlásiť aj dospelí, ktorí neprijali ešte sviatosť birmovania. (Porozmýšľať nad: birmovné meno – svätec, 
ktorý bude patrónom birmovanca /www.zivotopisysvatych.sk/; birmovným rodičom môže byť len ten, kto 
prijal sviatosť birmovania, žije kresťanským životom ako slobodný alebo vo sviatostnom manželstve – nie vo 
voľnom alebo civilnom zväzku). Vyplnené prihlášky, podpísané rodičmi birmovanca, birmovným rodičom, 
birmovancom a potvrdené farským úradom v mieste krstu birmovanca a birmovného rodiča, je potrebné odovzdať 
na Farskom úrade do 11. októbra. (Ak bol niekto pokrstený v inej farnosti alebo jeho birmovný rodič, ktorého si 
zvolil, dá si prihlášku potvrdiť na farskom úrade,  kde bol krst birmovanca alebo birmovného rodiča). 
 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma 300,-€; Ján 150,-€; Karol 50,-€; z pohrebu 
Heleny Knapíkovej 200,-€; bohuznáma rodina 20,-€; bohuznámi novomanželia 100,-€    
 Milodary obetované pre opravy Filiálneho kostola: manželia Zuzana a Vladimír 100,-€              - úprimná vďaka 
 
 Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach Zbierka pre Svätú zem (Zbierka pri Božom hrobe). Vyzbieralo sa 
1 829,53 €, z toho v Podsadku 142,81 €. Ďakujeme za vaše 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: PETER DUHAN, bývajúci v Bardejove a SIMONA REĽOVSKÁ, bývajúca v Bardejove 
(3.x); Štefan Salamon, bývajúci v Starej Ľubovni a Veronika Kolcunová, bývajúca v Plavči (3.x); DÁVID KAPRAĽ, 
bývajúci v Prešove a LENKA VOJTEKOVÁ, bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); MICHAL ZRUBEC, bývajúci v Bratislave 
a ALŽBETA DUFALOVÁ, bývajúca v Bratislave (2.x); Miroslav Juhás, bývajúci v Košiciach a Mária Mlaková, 
bývajúca v Starej Ľubovni (2.x); PETER IMRICH, bývajúci v Starej Ľubovni a JANA STAROSUNDECKÁ, bývajúca 
v Starej Ľubovni - Podsadku (1.x); Tomáš Grib, bývajúci v Starej Ľubovni a Nikoletta Kandráčová, 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. 

 


