
FARSKÉ OZNAMY (25. – 31. október 2021) 
XXX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – MISIJNÁ – 24. október 2021 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PO 25.10.  Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours (sviatok, v Katedrále slávnosť) 
UT 26.10.  Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy (slávnosť – len v posvätených kostoloch) 
ŠT 28.10. Sv. Šimon a Júda, apoštoli (sviatok) 
NE  31.10. XXXI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B; Večer: zo slávnosti Všetkých svätých 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ (BEZ ÚČASTI VERIACICH) 
 

  FARSKÉ OZNAMY 
Podľa COVID automatu je náš okres od pondelka 18. októbra v čiernej farbe (3. stupeň ohrozenia).  
- Platí zásada (R+O+R = povinný respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk). 

Sväté omše „základ“ (všetky osoby) – účasť 1 osoba na 25 m2 - v Kostole sv. Petra a Pavla 25 miest na sedenie (15 
v lodi, 10 na chóre), v Podsadku 10 + povinný zoznam účastníkov: pondelok – sobota 17.00 a 18.30 (okrem štvrtka o 17.00 
za účasti detí - deti do 12 rokov sa berú ako očkovaní), nedeľa 11.00, 15.30, 17.00 a 18.30; Podsadek utorok a streda 
18.00, nedeľa 11.00: povinný zoznam účastníkov v kostole (SĽ 25 / Pods.10) + ostatní vonku.  

Sväté omše „kompletne zaočkované osoby“ – maximálne 100 osôb + povinný zoznam účastníkov: pondelok – piatok 
6.00; štvrtok o 17.00; sobota 6.30; nedeľa 6.30, 8.00 a 9.30; nedeľa Podsadek o 9.00: v kostole iba očkovaní (maximálne 
100 osôb + povinný zoznam) + ostatní vonku  

Kvôli úniku tepla z kostola: prosíme zatvárať sklenené dvere a hlavný vchod môže byť otvorený, bočné vchody 
zatvorené. 

Poprosíme naďalej na každú svätú omšu jedného službukonajúceho usporiadateľa (ďakujeme za doterajšiu pomoc 
a službu, môžu sa zapojiť a pomôcť aj iní) – ktorý bude mať službu pri vstupe (v Podsadku pán kostolník) – prevziať lístok 
(pripraviť si ho doma na každú svätú omšu) s menom, priezviskom a kontaktom (+ skontrolovať potvrdenie o očkovaní). 
Službukonajúci usporiadatelia nech sa prihlásia cez stránku farnosti na jednotlivé sväté omše (stačí uviesť krstné meno) 
a nech prídu do kostola 35 minút pred začiatkom svätej omše. (Ďalšie informácie sú na konci oznamov.)  

Tí, ktorí sa pre obmedzený počet nedostanú do kostola na svätú omšu, môžu pri dodržaní vzájomných rozostupov dva 
metre a s použitím rúška zostať pred kostolom a počas svätej omše ísť na sväté prijímanie, ktoré sa im prinesie ku vchodu 
do kostola. Vonku môžu ostať všetci (bez očkovania, očkovaní, po prekonaní, testovaní). 

Zatiaľ nebol vydaný dišpenz od účasti na svätej omši v nedele a v prikázané sviatky, ak je však nemožnosť kvôli 
okolnostiam a opatreniam sa zúčastniť v nedele a v prikázané sviatky na svätej omši, tak nemáme ťažký hriech. (Ďalšie 
informácie sú na konci oznamov.) 
 

Ľubovnianske múzeum – hrad, Katarína Chapuis Šutorová (autorka), pozývajú dnes na online podujatie Zamoyské 
nevesty. Program: 14.00 svätá omša - Hradná kaplnka sv. Michala Archanjela; 15.00 Zamoyské nevesty (uvedenie knižnej 
novinky od Kataríny Chapuis Šutorovej). Z dôvodu epidemiologických opatrení bude od 14.00 svätá omša z Hradnej kaplnky 
vysielaná online, link bude zverejnený 10 minút pred začiatkom na facebookovom profile Ľubovnianskeho múzea 
a Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti. 
 

Sviatosť zmierenia pred slávnosťou Všetkých svätých a prvým piatkom už v nasledujúcom týždni: 
Podsadek:   utorok 16.30 – 17.45 
Kostol sv. Petra a Pavla:  pondelok až piatok ½ hod. pred svätou omšou o 6.00 a o 18.30    
   pondelok až piatok od 15.30 do 17.00 (okrem utorka) 
Návšteva chorých:  až v piatok 5. novembra 

  KOSTOL SV. PETRA A PAVLA  KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 
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+ Vladimír Petriľák 
+ Emil Hutník (1. výr.) 
Poďakovanie za 40 r. manželstva 
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Za B pomoc pre Annu v chorobe 
+ Michal Repka 
 

Za zdr. a BP pre animátorov birmovancov 
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+ Veronika Klodžáková 
Zosnulí z rod. Bodnárovej 
Za zdr. a BP pre rod. Marekovú a Pirhalovú 
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Za B pomoc a ochranu pre Alžbetu 
+ Anna, Jozef, Mária a Ján 
+ Vojtech Dunka 
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+ Marta Bakošová 
Za zdravie a BP pre členky ruže č. 1 
Poďakovanie Márie za 50 r. 
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Zosnulí z rod. Kovalčíkovej a Toturovej 

+ Mária, Jozef a Pavol 
+ Mária, Karol a Vavrinec 
+ Anna Melkovičová (30. deň) 
 

+ Štefan, Barbora, Ján, Peter, Jozef, Ľubomír a Alžbeta 

+ Peter a Agnesa Kollárovci 
Za BP a dary DS pre Máriu s rod. 
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Za zdr. a BP pre Katarínu a Antona (40 r. manž.) 

+ Andrej a Mária Kupeckí 
Za zdravie a BP pre rod. Pompovú 
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 PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa  Kaplnka v Domove pre seniorov 
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+ Terézia, Jozef a Štefan 
Za zdravie a BP pre Tibora (50 r.) 
Za zdr. a BP pre Štefana Landora (75 r.) 

+ Mikuláš, Mária a Štefan 
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Od 18. októbra bez slávenia svätých 
omší, iba individuálna duchovná 
starostlivosť. 

 

 
 

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a CG sv. Mikuláša 
(iba pre žiakov a učiteľov) 

  

UT 6.45  Na úmysel celebranta (rím.-kat.) F      



Vo štvrtok 28. októbra, na sviatok svätých apoštolov Šimona a Júdu, si pripomenieme 1. výročie úmrtia spišského 
diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. V tento deň bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule o 16.00 celebrovaná 
svätá omša obetovaná za spásu jeho nesmrteľnej duše. Pamätajme na zosnulého biskupa Štefana vo svojich modlitbách a kvôli 
pandemickým opatreniam uprednostnime skôr duchovnú spoluúčasť na svätej omši slávenej v Katedrále pred osobnou účasťou. 
 

 Svätá omša za účasti detí (deti do 12 rokov sa berú ako očkovaní): štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00 (prosíme 
nechať priestor deťom). Nácvik detského spevokolu v Kostole o 16.30, pozývame všetky deti.  
 

 Svätá omša s katechézou pre mládež a birmovancov: streda a piatok o 18.30 (prosíme nechať priestor mládeži a 
birmovancom podľa usmernenia vedúcich skupín).  
 

Krstná príprava v sobotu o 8.00 a predmanželská príprava podľa rozpisu v sobotu o 10.00 v Kostole sv. Petra a Pavla. 
 

Členovia Spolku sv. Vojtecha si v Kostole sv. Petra a Pavla môžu prevziať Pútnik svätovojtešský na rok 2022 a podielovú 
knihu, a to do 31. októbra, od pondelka do piatku v čase medzi večernými svätými omšami (po svätej omši o 17.00 a pred 
svätou omšou o 18.30). Zároveň je možné zaplatiť členský príspevok 8,-€. 
 

Vyšlo jesenné číslo časopisu Svetové misie k tohoročnej Misijnej nedeli. Časopis je nepredajný. Vo vnútri časopisu je 
poštová poukážka, ktorou môžete osobne podporiť misie. Vopred vám vyslovujeme Pán Boh zaplať za misionárov a ľudí 
v misijných krajinách. 
 

Záujemcovia o nový kalendár Rodiny Nepoškvrnenej, nech sa zapíšu v Kostole sv. Petra a Pavla (zoznam na stolíku). 
 

Milodary pre opravy Farského kostola:  
bohuznáma 70,-€; Anna 20,-€; Mária 40,50 €; z pohrebu Anny Bečvářovej 60,-€; pokladnička pre opravy 332,01 €; z pohrebu 
Žofie Malinovej 100,-€; novomanželia Ivana a Maximilián Bondrovci 100,-€; rodina Joppová 10,-€                        – úprimná vďaka 
 

Celá Cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Po skončení svätých omší bude celosvetová zbierka na misie. Môžeme podporiť 
aj zaslaním individuálnych darov priamo na bankový účet Pápežských misijných diel: SK65 3100 0000 0040 0025 6602, 
prosíme uvádzať VS pre identifikáciu farnosti: 412 030 939. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Keni, ktoré sú 
najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné 
Pán Boh zaplať. 
 

Zmena času: Zo soboty (30.X.) na nedeľu (31.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. 
 

"Drahí bratia a sestry, minulú nedeľu sme začali zhruba štvormesačnú diecéznu fázu Synody o synodalite, ktorú vyhlásil Svätý 
Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri 
ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý aktuálne pripravuje možnosti pre 
aktívne zapojenie každého človeka, ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy vyjadriť svoj názor k tejto téme. Všetkých 
povzbudzujeme modliť sa za toto dielo a už teraz sledovať web stránku www.synoda.sk, ktorá sa venuje otázkam synody 
a rovnako sociálne siete našej diecézy. V prvú novembrovú nedeľu dňa 7.11.2021 bude v celej Spišskej diecéze zverejnená 
možnosť ako sa zapojiť do synody a to konkrétnym vyjadrením svojho názoru ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi s cieľom 
ohlasovať Evanjelium. Tešíme sa na spoluprácu." + Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor 

 

  
 
Podľa COVID automatu je náš okres od pondelka 18. októbra v čiernej farbe (3. stupeň ohrozenia).  
*** Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú: 1.) 14 dní po druhej dávke 
dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 2.) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo 3.) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala 
ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. – maximálne 100 osôb + povinný zoznam účastníkov 
*** Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 
72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. – maximálne 1 osoba na 15 m2 + povinný 
zoznam účastníkov 
*** Pod „základom“ sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie 
choroby či výsledok testovania. – účasť maximálne 1 osoba na 25 m2 - v Kostole sv. Petra a Pavla 25 miest na sedenie (15 
v lodi, 10 na chóre), v Podsadku 10 + povinný zoznam účastníkov  

Kostol – hlavný vchod pred svätými omšami sa bude otvárať 35 minút pred začiatkom svätej omše (v nedeľu 15 minút). 
Modlitbu posvätného ruženca sa budeme modliť pondelok až sobotu ½ hodinu pred svätou omšou a 5 minút pred začiatkom 
svätej omše bude posvätné ticho (okrem nedele, kvôli výmene ľudí na sväté omše). Nie je možné stáť v kostole (státie je 
dovolené iba v interiéroch, kde sa výlučne stojí).  

Nie je možné vyhovieť všetkým, ale hľadáme spôsob ako by to bolo najlepšie pre väčšinu, ďakujeme za pochopenie. 
V prípade zmien vás budeme informovať. 

Epidemiologická sitúácia sa výrazne zhoršila, vyzývame k dodržiavaniu opatrení, 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, rešpektujme ohraničený počet účastníkov na svätej omši. 
Nerozčuľujme sa a rešpektujme to.   

 

http://www.synoda.sk/

