
KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – B - (36. medzinárodný deň mládeže) - 28. marec 2021 
FARSKÉ OZNAMY (29. marec - 4. apríl 2021) 

 

 Popoludní bude pobožnosť Krížovej cesty vo Farskom kostole o 15.00 (online). 
 Kvetnou nedeľou začíname sláviť Veľký (Svätý) týždeň. Slávenia budú iba vo Farskom kostole (online). 

 PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A FARSKÉ OZNAMY 
 

- Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky; od 1. 
januára je pozastavené verejné slávenie 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 z Farského kostola sv. Mikuláša (https://www.youtube.com/watch?v=L0UZ6Oc_sEE): časy      

a úmysly svätých omší podľa oznamov. 
 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).  
 V nevyhnutných záležitostiach pri vstupe do budovy Farského úradu je potrebné: preukázať sa negatívnym 
PCR alebo Ag testom nie starším ako 7 dní; najviac jedna osoba (prípadne s dieťaťom), stručnosť + ROR 
(respirátor, odstup, dezinfekcia rúk).  

Predmanželská príprava je kvôli opatreniam zrušená do odvolania a krstná príprava po dohode pri zápise 
krstu bude v sobotu dopoludnia o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.  

Cyklus prednášok pre snúbencov v rámci  prípravy na manželstvo, forma online - mimoriadna forma počas 
pretrvávajúcich pandemických obmedzení, dávame súhlas snúbencom, ktorí budú mať u nás sobáš, potom bude 
potrebné potvrdenie o absolvovaní prípravy. Možnosť prihlásiť sa na stránke: www.domanzelstva.sk/online  
 
 ZELENÝ ŠTVRTOK – 1. apríl 2021 

Omša svätenia olejov v Katedrále sv. Martina o 9.00 (bude ju celebrovať spišský diecézny administrátor Mons. 
Ján Kuboš iba s niektorými kňazmi).  

Večerná svätá omša na pamiatku Pánovej večere vo Farskom kostole o 17.00 - pripomenieme si ustanovenie 
Eucharistie, sviatosti kňazstva a Pánov príkaz lásky. 

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA - 2. apríl 2021 

Celý tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, to znamená jeden raz dosýta sa najesť a dva 
razy niečo zajesť, ale bez mäsa. Tento prísny pôst viaže všetkých, ktorí dovŕšili 18. rok a začali 60. rok života. Pre 
ostatných platí zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

Pobožnosť Krížovej cesty o 12.00. 
 Liturgiu Pánovho umučenia začneme sláviť popoludní o 15.00. V tento deň sa neslávi svätá omša. 
Veľkopiatočná liturgia má 3 časti: liturgia slova, poklona sv. krížu a sv. prijímanie.  
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BIELA SOBOTA – 3. apríl 2021 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA začne po západe slnka o 19.30 a má štyri časti: obrad svetla, liturgia slova, liturgia 
krstu, liturgia Eucharistie.  

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 4. apríl 2021     

Požehnanie veľkonočných pokrmov: v tomto roku v rodinnom kruhu ako domáca Cirkev. Predloha na stránke 
farnosti (modlitbu vedie otec alebo matka rodiny). 

Svätá omša o 9.00 vo Farskom kostole.  

Na základe Nóty pre biskupov a biskupské konferencie o slávení Veľkého týždňa 2021, ktorú vydala Kongregácia 
pre Boží kult a disciplínu sviatostí dňa 17. februára 2021, a v ktorej sa o. i. píše, že dekrét, ktorý bol vydaný týmto 
dikastériom 25. marca 2020 (Prot. N. 154/20) z poverenia Svätého Otca, platí aj pre tento rok, ako aj na základe 
odporúčania tohto dekrétu, aby sa "využili telekomunikačné prostriedky vysielajúce v priamom prenose, pričom sa 
odporúča, aby sa uprednostnilo sledovanie priamych prenosov liturgických slávení, ktorým predsedajú biskupi", vám 
oznamujeme, že spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš bude sláviť Veľkonočné trojdnie v 
Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, a to konkrétne v týchto časoch: Zelený štvrtok - 17.00; 
Veľký piatok - 15.00; Biela sobota (Veľkonočná vigília) - 19.30. Tieto prenosy bude možné sledovať na 
Youtube kanáli https://www.youtube.com/channel/UCZFYsUznBvbSqpq_Wn2Gyww alebo na FB stránke farnosti 
Poprad (informácie nájdeme aj na stránke popradskej farnosti: https://www.rkcpoprad.sk/). 
 
 Na našej stránke rkfarnost-sl.sk nájdeme užitočné materiály k týmto dňom: 
1.  Liturgiu domácej cirkvi na Kvetnú nedeľu. 
2. Liturgia domácej cirkvi na Veľkú noc 2021. Táto brožúrka obsahuje okrem liturgií na jednotlivé dni 
Veľkonočného trojdnia aj tri formy krížovej cesty: Biblická krížová cesta, Krížová cesta s pohľadom na svätého 
Jozefa - Verný svojmu poslaniu, Krížová cesta s biblickými citátmi. 
3. Požehnanie veľkonočných pokrmov. 
4. Pieseň "Ó, sv. Jozef". 
 

Možnosť darovať 2% zaplatených daní - tlačivá na stránke diecézy: dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=182. 

Milodary pre opravy Filiálneho kostola: z pohrebu Ladislava Hutníka 100,-€  
Milodary pre opravy Farského kostola: Mária 100,-€; Helena 50,-€; bohuznáma 100,-€; Mária 100,-€; 

bohuznáma 20,-€; Anna 50,-€; Elena 30,-€; Jana 30,-€; Andrea 10,-€; bohuznámy 100,-€; bohuznámy 50,-€; 
bohuznáma 300,-; bohuznáma 150,-€; bohuznámi manželia 20,-€; z krstu Lea 10,-€; z krstu Lucasa 40,-€; 
bohuznáma 50,-€ 

Zbierka na pomoc ľuďom v núdzi v regióne Blízkeho východu: bohuznáma 20,-€; bohuznáma 10,-€; 
bohuznáma 5,-€; bohuznámy 20,-€; Elena 100,-€; bohuznáma 10,-€; bohuznáma 5,-€ 

Milodary pre potreby kostolov: Elena 20,-€; bohuznáme 130,-€                                                 - úprimná vďaka 
   

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: TOMÁŠ BUDICKÝ, bývajúci v Bytči a VERONIKA KRAFČÍKOVÁ, bývajúca 
v Bytči (2.x); Stanislav Stesňák, bývajúci v Starej Ľubovni - Podsadku a Katarína Mrugová, bývajúca 
v Jakubanoch (1.-2.x); MILAN MURÍN, bývajúci v Trenčíne a ZUZANA KIČUROVÁ, bývajúca v Trenčíne (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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