
I. PÔSTNA NEDEĽA – B - 21. február 2021 - FARSKÉ OZNAMY (22. – 28. február 2021) 
 

 Dnes bude pobožnosť Krížovej cesty vo Farskom kostole o 15.00 (online).  

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO 22.2. Katedra sv. Petra, apoštola (sviatok) 
NE 28.2. II. PÔSTNA NEDEĽA – B 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

FARSKÉ OZNAMY 
 

- Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky. 
- od 1. januára je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb; kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby 
bez účasti veriacich, kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie 
súkromnej bohoslužby je obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Nie je dovolené, aby sa na súkromné bohoslužby v 
chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď; 
- krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov, a podmienené 
dodržaním hygienických opatrení; 
- chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného 
spovedania, aj rozdávania svätého prijímania; 
- v nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. 

Priamy prenos svätých omší z Farského kostola sv. Mikuláša: časy a úmysly svätých omší podľa oznamov. 
 Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni vo Farskom kostole: v piatok o 16.30 a v nedeľu o 15.00.  
 Katechéza pre birmovancov: online v piatok pri večernej svätej omši o 17.00. 

Úradné hodiny sú zrušené, v dôležitých záležitostiach prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo 
emailom: stara_lubovna@kapitula.sk (kontakty kňazov: Dominik - ddominus@gmail.com; Lukáš - lukasstolarik@gmail.com; 
Milan - milan.luptak1@gmail.com; Pavol - pauluslacko@gmail.com).  

Predmanželská príprava je kvôli opatreniam zrušená do odvolania a krstná príprava po dohode pri zápise krstu 
bude v sobotu dopoludnia v Kostole sv. Petra a Pavla. 
 V Pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľujú používať len na udržanie 
a sprevádzanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohoto obdobia. Výnimkou sú: nedeľa Laetare, slávnosti a sviatky. 
Celé Pôstne obdobie má kajúci charakter, snažme sa ho zachovať, venujme viac času obnove svojho vzťahu k Bohu 
a k blížnym, duchovnej obnove a konaniu skutkov pokánia.  
 V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah kántrových dní je: príprava na pokánie 
a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Formulár svätej omše v stredu: Za odpustenie hriechov. 
 Prihlášky do kňazského seminára: Tí, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, nech sa s tajomstvom povolania 
zdôveria svojmu farárovi alebo kňazovi, ktorému dôverujú. Termín podania prihlášky do kňazského seminára je 
najneskôr do 28. februára 2021. Prihláška sa podáva prostredníctvom vlastného farára. Bližšie informácie na stránke 
kňazského seminára. 
 Milodary obetované pre opravy Farského kostola: Emil 60,-€; Pavol 100,-€; Elena 100,-€; Margita 100,€; Vladimír 
200,-€; Helena 100,-€; Tamara 100,€; Marek 50,-€; Ján 100,-€; z pohrebu Marty Orlovskej 400,-€; bohuznámy 100,-€; 
Mária 20,-€; z pohrebu Márie Lomniczerovej 100,-€; Jozef 20,-€; bohuznáma rodina 100,-€; Marcela 50,-€; Michal 50,-€; 
Jana 60,-€; firma SLOVDACH s.r.o. 1 400,-€; z krstu Jakuba Sopka 30,-€; bohuznáma 50,-€                - úprimná vďaka 
 Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych na celom 
území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby Spišskej 
katolíckej charity v plnej sile. Súčasnú situáciu sa nám darí zdolávať aj práve vďaka štedrosti mnohých 
darcov: https://caritas.sk/jarna-zbierka-na-charitu-2/. Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity budeme 
môcť aj počas najbližšej jarnej zbierky na charitu, ktorá by sa mala uskutočniť dnes 21. februára v kostoloch na 
území celého Slovenska. Výťažok zo zbierky na území Spišskej diecézy je určený pre služby a zariadenia Spišskej 
katolíckej charity. Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu a nemožnosť uskutočnenia zbierky v kostoloch, 
charita zriadila aj online zbierku, na ktorú sa dá prispieť aj v ďalších dňoch a týždňoch po Prvej pôstnej nedeli. Služby 
charity môžeme podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č.ú. SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052 alebo  SK28 
0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071939. Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú SMS v tvare DMS DAR 
na telefónne číslo 877 (cena darcovskej SMS 2,-€ v sieti O2, Orange a Telekom). 
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PO 17.00 

+ Štefan Kaščák 
Zosnulí z rod. Repkovej 
+ Ladislav Haber (20. výr.) 
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PI 17.00 

+ Mária Guregová (30. deň) 
Zosn. z rod. Fiedorovej, Repkovej a Folvarčíkovej 

+ Štefan, Mária, Andrej a Helena 
+ Michal Kurcin 
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17.00 
 
 

+ Marta Orlovská 
+ Mária, Anna a Božena 
+ Mária, Peter, Anna, Pavol a Janka 
+ Michal, Teodózia, Anna a Zuzana 
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SO 7.00 

+ Pavol a Mária Polakevičovci 
+ Gejza Hangurbadžo 
Za zdr. a BP pre Andreu, Lukáša, Dušana a Martina s rod. 

+ Jozef Rindoš (30. deň) 
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ST 17.00 

Za zdravie a BP (70 r.) 
+ František Baláž 
+ Štefan, Júlia, Ján, Vojtech a Margita 
Za zdr. a BP pre Annu a Viktora Gdovjakovcov 
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NE 9.00 

+ Ján, Michal a Elena 
Za zdravie a BP pre Michala 
Za zdr. a BP pre Ladislava, Lenku a Ninku Fabianovcov 

Za farníkov 
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ŠT 17.00 
+ Róbert Ochotnický 
+ František Konkoľ 
+ Ján, Veronika a Teofil 
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