
FARSKÉ OZNAMY (3. – 9. máj 2021) - V. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – B - 2. máj 2021 
 

 Dnes bude v Kostole sv. Petra a Pavla vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna od 12.00 do 16.00. 
Prosíme, aby počas vystavenia Sviatosti Oltárnej sme neodchádzali z kostola, pokiaľ príde niekto ďalší na poklonu.  
Počet osôb v kostole v rovnakom čase nesmie prevýšiť 30 ľudí (otvorený bude iba hlavný vchod). Od 16.00 do 
16.30 bude možnosť individuálne prijať sväté prijímanie pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť na svätej omši. 
Zachovajme všetky potrebné opatrenia (R+O+R = respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk).  
    

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO 3.5. Sv. Filip a Jakub, apoštoli (sviatok) 
ŠT 6.5. Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania 
PI 7.5. Prvý piatok  
NE 9.5. VI. Veľkonočná nedeľa - B 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

 

FARSKÉ OZNAMY 
 

 Od 19. apríla je obnovené verejné slávenie bohoslužieb a podlieha viacerým obmedzeniam za dodržiavania 
protipandemických opatrení (R+O+R = respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk): 
 - Naďalej platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky.  
 - Účasť je možná, avšak dobrovoľná, a pritom obmedzená počtom: 1 osoba na 15 m2 (do počtu sa 
nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby). Kostol sv. Petra a Pavla: 35 ľudí = kostolník, 
organista, usporiadateľ - služba pri vstupe, kňaz, jeden miništrant + 30 farníkov – 20 v lodi kostola a 10 na chóre; 
Podsadek: 15 ľudí = kostolník, organista, kňaz, jeden miništrant + 11 farníkov – 10 v lodi kostola a 1 na chóre.  
 - Kostol bude otvorený (iba hlavný vchod) 15 minút pred začiatkom svätej omše (kostolníci a usporiadatelia 
nech to dodržiavajú a ostatní ich rešpektujme), sakristia bude zamknutá, poprosíme na každú svätú omšu 
jedného službukonajúceho usporiadateľa - ten kto bude mať službu pri vstupe a aj pre seba istotu účasti na 
danej svätej omši (v Podsadku pán kostolník) - spočítať vstupujúcich a usmerniť ich na sedenie v lodi kostola a 
na chóre (v lavici iba jedna osoba), službukonajúci usporiadateľ nech sa prihlási cez stránku farnosti na 
jednotlivé sväté omše (stačí uviesť krstné meno):  pondelok – piatok: 6.00, 8.00, 17.00 a 18.30; sobota 6.30, 
17.00 a 18.30; nedeľa 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 17.00 a 18.30. 
Službukonajúci usporiadateľ spočíta pri vstupe ľudí (v Kostole sv. Petra a Pavla 30; v Podsadku 11), dohliadne 
na dezinfekciu rúk a použitie respirátora, potom sa kostol uzamkne, ak by niekto potreboval počas svätej 
omše odísť, tak cez sakristiu, pred svätou omšou sa spoločne nemodlíme ani posvätný ruženec (pomodlíme sa v 
rodinách).  
 - Sväté 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). 
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+ Mária a Jozef 
Na úmysel celebranta 
Za zdravie a BP pre Magdu Eštokovú 
Za zdravie a BP pre Milana 
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+ Miloš a Jozef 
Na úmysel celebranta 
+ Michal a Eva Mištovci 
+ Ján Dominik 
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+ Mária Bekešová (10. výr.) 
Na úmysel celebranta 
Na úmysel celebranta 
+ Ján, Štefan, Mária a Michal Guregovci 
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+ Jozef a Anna 
Sobáš so svätou omšou:  
Andrej Dinis – Dominika Marhefková 
Na úmysel celebranta 
+ Mária Hutníková (4. výr.) 

P 
 
S 
D
L 

ST 

6.00 
8.00 
17.00 
18.30 

jo
jv 
 
 

 
+ Ján Udžan (1. výr.) 
Na úmysel celebranta 
+ Michal Repka 
Za zdr. a B pomoc pre Annu Katuckú 
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Na úmysel celebranta 
+ Mária Knapiková 
+ Štefan Pavlík (30. deň) 
+ Milan a Emília Krupanskí (30. deň) 
Za B pomoc pre našich kňazov 
Na úmysel celebranta 
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Za BP a zdravie pre Vieru s rodinou 
Na úmysel celebranta 
+ Marek Križalkovič 
+ Peter a zosn. z rod. Gerhardtovej  
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 PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa   
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+ Ladislav Hutník 
Za zdravie a BP pre Jána a Evu 
+ Anna Kotuličová 
Na úmysel celebranta 
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 - Sväté omše pondelok – piatok o 6.00 a 8.00 a v sobotu o 6.30 budú recitované, bez spevu a hry organa. 
 - Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými 
ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby uprednostnili 
sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. 
 - Sviatosť zmierenia za dodržania opatrení:  
  Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok až piatok 15.00 – 16.30, nie pred, ani počas svätej omše 
  Podsadek: utorok 16.45 – 17.45 
 - Návšteva chorých (v kancelárii nestránkový deň): piatok od 8.00 (ak by niekto nemohol prijať kňaza kvôli 
súčasným opatreniam - ochorenie Covid-19, karanténa,..., nech nám to dá telefonicky vopred vedieť). 
  - Priamy prenos z Kostola sv. Petra a Pavla (časy a úmysly svätých omší podľa oznamov) 
https://www.youtube.com/watch?v=L0UZ6Oc_sEE  
 - Vyzývame k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre 
všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Žiadame o 
pochopenie a ohľaduplnosť, aby sme dali možnosť íst na svätú omšu aj iným, nevideli len seba, nemusíme ísť 
každý deň, ale sa vystriedajme, rešpektujeme ohraničený počet účastníkov na svätej omši (30 v Kostole sv. 
Petra a Pavla / 11 v Podsadku). Nerozčuľujme sa a rešpektujme to. Elektronickú rezerváciu nebudeme robiť, 
kvôli tomu, aby sa nestávalo, že na svätú omšu, by sa prihlásili z dvoch – troch rodín a ostatní, by sa nedostali 
vôbec. 
 Online katechéza pre birmovancov: v piatok najskôr svätá omša o 17.00 a po nej katechéza. Otázky k príprave 
na sviatosť birmovania: http://rkfarnost-sl.sk/index_files/2020_otazky_pre%20birmovancov_SL.pdf. 
 Svätá omša za účasti detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie: štvrtok o 17.00 v Kostole sv. Petra a 
Pavla o 17.00 - žiaci (s otcom alebo matkou) ZŠ Komenského 3.A a 3.B (29 detí). Táto svätá omša je len pre deti 
a ich rodičov. Pre deti z ostatných škôl online. 
 Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach: pondelok – piatok 9.00 – 11.00; 13.30 – 15.00. Pri vstupe do 
budovy Farského úradu je potrebné: najviac jedna osoba (prípadne s dieťaťom), stručnosť + ROR (respirátor, 
odstup, dezinfekcia rúk). V ostatných 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). 

Krstná príprava v sobotu o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.  
Predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.  
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišsské Podhradie vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 

riaditeľa školy:  Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Ul. Štúrova 3, 064 01   Stará Ľubovňa 
   Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, Ul. Štúrova 3, 064 01  Stará Ľubovňa 

Bližšie informácie na stránke dsu.kapitula.sk a na stránke farnosti. 
Májové pobožnosti: v rodinách so svojimi blízkymi. 
Milodary obetované pre opravy Farského kostola: bohuznámi 50,-€; bohuznáma 100,-€; Jozef 100,-€; Marta 

s rod. 500,-€; bohuznámi 200,-€; bohuznáma 150,-€; Terézia 200,-€; Dorota 100,-€; Kristián 50,-€; bohuznáma 
rodina 1 000,-€; Mária 200,-€; Žofia 200,-€; Marcela 50,-€; bohuznáma 50,-€; z krstu Emila Kočiška 100,-€ 

Milodary pre potreby kostolov: Jozef 20,-€                                                                               - úprimná vďaka 
Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach bude zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy 

Filiálneho kostola). Zbierka sa uskutoční jednak počas svätých omší a tiež možnosťou zaslaním priamo na bankové 
účty farnosti: SK22 0900 0000 0001 0386 3036; SK94 0200 0000 0037 5596 4258; SK50 5200 0000 0000 0421 8947. 
Prosíme v poznámke uviesť Zbierka SL alebo Zbierka Podsadek a tiež prosíme o modlitby, aby Pán požehnal 
toto dielo. Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary. 

Minulú nedeľu bola zbierka na seminár. Vyzbieralo sa 851,72 €, z toho v Podsadku 48,10 €. V mene 
bohoslovcov a ich predstavených ďakujeme za vaše milodary. 

ZBIERKA PRE SVÄTÚ ZEM (BOŽÍ HROB): Tento rok bude realizovaná počas celého veľkonočného obdobia 
zaslaním individuálnych darov priamo na bankový účet biskupstva: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, prosíme 

uvádzať VS pre identifikáciu farnosti: 412 010 939. Vopred ďakujeme za dary.   

  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: JAKUB RÁZGA, bývajúci v Ružomberku a KRISTÍNA POPERNÍKOVÁ, bývajúca 
v Ružomberku (3.x); ANDREJ DINIS, bývajúci v Starej Ľubovni a DOMINIKA MARHEFKOVÁ, bývajúca v Starej 
Ľubovni (3.x); Vladimír Knoška, bývajúci v Starej Ľubovni a Lýdia Cimbalistová, bývajúca v Novej Ľubovni 
(2.x); Maroš Kosturko, bývajúci v Starej Ľubovni a Michaela Kvokačková, bývajúca vo Vaniškovciach (2.x); 
TOMÁŠ LEŠKO, bývajúci v Starej Ľubovni a MIROSLAVA ŽIVĆÁKOVÁ, 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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