
FARSKÉ OZNAMY (19. – 25. október 2020) 
XXIX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – MISIJNÁ - 18. október 2020

LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠT 22.10. Sv. Ján Pavol II., pápež (ľubovoľná spomienka) 
NE  25.10. XXX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A  

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

FARSKÉ OZNAMY 

Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné 
od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude 
možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. Po konzultácii s Úradom verejného 
zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. 
Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, 
ako je tomu napríklad aj v Českej republike. V našej farnosti bude na svätej omši kňaz, kostolník a štyria farníci 
z rodiny, na ktorej úmysel je daná svätá omša slávená. Členovia danej rodiny môžu prísť na svätú omšu 10 
minút pred jej začiatkom cez sakristiu. Časy a úmysly svätých omší sú zverejnené v oznamoch na stránke 
farnosti. 

Platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky. 
Sviatosti bude možné vysluhovať individuálne, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo 

na začiatku prvej vlny koronavírusu. Ak by niekto potreboval prijať sviatosť zmierenia, nech sa telefonicky alebo 
osobne dohodne s kňazom na vyslúžení tejto sviatosti.  

Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na 
jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri (vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla 20 ľudí, 
v Podsadku 5 ľudí); vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku 
obmedzený nebude.  

Biskupi Slovenska sa za nás modlia, žehnajú nám a zároveň aj nás prosia o vaše modlitby. Ďalšie informácie 
budeme priebežne zverejňovať na našej stránke. 

Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach (do odvolania): pondelok – piatok: 9.00 – 11.00, 13.30 – 15.00. Ostatné 
záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk  

Živé prenosy svätých omší z nášho Farského kostola podľa času slávenia: https://youtu.be/L0UZ6Oc_sEE 

 Krstná náuka, ktorá býva v sobotu o 8.00 v budove Farského úradu, bude v Kostole sv. Petra a Pavla a tiež 
predmanželská príprava, ktorá prebieha v sobotu o 10.00 v budove Farského úradu, bude  podľa rozpisu 
v Kostole sv. Petra a Pavla. 

 V stredu 21. októbra bude v našej farnosti vo Farskom kostole celodenná poklona pred vystavenou 
Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Sviatosť Oltárna bude vystavená po skončení rannej svätej omše až do 18.20, 
kedy začne záverečná pobožnosť. Prosíme, aby sa na poklonu (každý po ½ hodine, aby Eucharistický Kristus 
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nebol sám) prišli záujemcovia zahlásiť na Farský úrad. Ak nebude záujem, tak na poklone môže byť jeden 
veriaci v predsieni kostola, kostol bude zatvorený a otvorená bude iba predsieň. 
 
 Vo štvrtok 15. októbra sa malo konať druhé stretnutie v rámci 3. ročníka Diecéznej školy viery na tému tému: 
„Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme“. Samozrejme, v dôsledku mimoriadnych opatrení sa naše 
osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou od autora prednášky (ThLic. František 
Fudaly, PhD.) si môžete pozrieť na: http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=264&sub=267. 
 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznáma 50,-€; Anna a Štefan 150,-€; Mária 7,50 €; Karol 
50,-€; Barbora 200,-€; bohuznáma rodina 100,-€; bohuznáma 200,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma rodina z krstu 
50,-€; z krstu Mateja Baláža 50,-€                                                                                                  - úprimná vďaka 
 
 Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka pre opravy Farského kostola, v Podsadku pre opravy 
Filiálneho kostola. Vyzbieralo sa pre Farský kostol 2 575,96 € a pre Filiálny kostol 254,31 €. Zbierky                 
s milodarmi tvoria sumu: Filiálny kostol 26 017,57 € a Farský kostol sme v mínuse 98 275,92 €.  
 
 Celá Cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke        
a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je 
možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej 
stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. 
  
 Zmena času: Zo soboty (24.X.) na nedeľu (25.X.) sa končí letný čas a hodiny si posunieme o hodinu späť. 
(Napríklad, ak pôjdeme spať v sobotu o 22.00, tak si hodinky posunieme na 21.00, teda budeme spať o hodinu 
dlhšie.) Sväté omše v nedeľu už budú v tomto čase. 
  

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: JÁN POMPA, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a KRISTÍNA MIŠALKOVÁ, 
bývajúca v Starej Ľubovni – Podsadku (3.x); František Horanský, bývajúci v Kolačkove a Antónia Kačmarčíková, 
bývajúca v Starej Ľubovni (3.x); MICHAL DULÁK, bývajúci v Starej Ľubovni a MÁRIA SALAMONOVÁ, bývajúca 
v Starej Ľubovni (2.x); PATRIK ČUREJA, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a IVETA DUNKOVÁ, bývajúca v Starej 
Ľubovni – Podsadku (1.x); Marin Vranovský, bývajúci v Starej Ľubovni a Lenka Michňáková, bývajúca v Prešove 
(1.x); Slavomír Sopko, bývajúci v Starej Ľubovni a Martina Hanzesová, bývajúca v Starej Ľubovni (1.x); Jozef 
Cifra, bývajúci v Dubovici a Gabriela Urbanová, 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. 
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