
FARSKÉ OZNAMY - 24. máj 2015  
NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO – B – TURÍCE (24. – 31. máj 2015) 

  
 Dnešnou slávnosťou sa končí Veľkonočné obdobie a pokračuje Cezročné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel 
Pána. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
 

PO 25.5. Svätodušný – turíčny pondelok 
UT  26.5.  Sv. Filip Neri, kňaz (spomienka) 
ŠT 28.5. Nášho Pána Jeţiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok) 

NE 31.5. SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – B 

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ 

      

FARSKÉ OZNAMY 

  
 Počas týždňa od 23. do 31. mája bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom “Týţdeň modlitieb 
mladých za mladých” pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež 
Bratislavskej a Spišskej diecézy. Nosnou témou celého týždňa modlitieb mladých bude čisté srdce Boha Otca, ktoré 
nám je vzorom a chceme sa mu pripodobniť. Výzva byť mladým čistého srdca sa nám osobitne naskytá v tzv. 
“čistom roku” duchovnej prípravy na celoslovenské stretnutie mladých P15 v Poprade. Cieľom kampane je podnietiť 
mladých k úvahe nad dôležitosťou  čistoty v každej oblasti našich životov a k zjednoteniu sa v spoločnej modlitbe 
na tento úmysel. Do kampane sa dá zapojiť viacerými spôsobmi: osobnou modlitbou; spoločnou modlitbou v našich 
spoločenstvách, farnostiach, či rodinách; propagáciou cez FACEBOOK, prostredníctvom PLAGÁTOV, OZNAMOM všade 
tam, kde to bude možné; slávením svätej omše na tento úmysel. 
 

 Májové poboţnosti: v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00; vo Farskom kostole o 18.30, v sobotu o 6.30, hneď 
potom nasleduje svätá omša a v nedele poprosíme pomodliť sa po modlitbe posvätného ruženca.  
 

 Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše. Pozývame otcov na tieto 
modlitby. 

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 

PO 
6.00 
18.30 

+ Ján Kačmarský (30. deň) 
+ Mária a Verona 

P 
Š 

PO 17.00 + p. Ďuricová Š 

UT 
6.00 
18.30 

+ Jozef Kundrat (30. deň) 
+ Cyril, Ján a Antónia Balážovci 

P
T 

UT -------- --------------------------------------------- -- 

ST 6.00 + Gerhard a Elke Hafner P ST 17.00 Za členky ruže p. Jaržembovskej T 

ŠT 
6.00 
18.30 

Za zdravie rodiny Hainsovej 
Za zdr. a BP pre rod. Viliama Reľovského 

P 
Š 

ŠT 17.00 Za zdravie a BP pre deti T 

PI 
6.00 
18.30 

Za duše v očistci 
Za BP a dary DS pre Margitu 

Š 
P 

PI 17.00 + Ladislav Matušák ŠT 

SO 

6.30 
14.00 

 
15.00 

 
16.00 

 
18.30 

Za zdravie a BP pre Máriu 
Sobáš so svätou omšou: 
Juraj Kamenický – Viera Štefančíková 
Sobáš so svätou omšou: František 
Penxa – Miroslava Štefančíková 
Sobášny obrad: 
Miroslav Falatel – Darina Jabrocká 
+ Oto Koreček, Leo 

P 
 
Š 
 

MB 

 
T 
T 

SO 15.00 
Za spolužiakov a pedagógov 
(pomaturitné stretnutie) 

JH 

NE 
7.30 
10.30 
18.30 

+ Štefan Trúchly (30. deň) 
Poďak. Edmunda Tyrpáka za 80 r. ž. 
+ Ján a Zuzana Pištejovci 

P
P 
T 

NE 
6.30 
8.30 

10.30 

Na úmysel celebranta 
Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 
Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 

Š
T
T 

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa 

PO 
ST 
PI 
NE 

14.30 
14.30 
14.30 
9.00 

Za zdravie a BP rodiny Knurovskej 
Za zdr. a dary DS pre rod. Repkovú 
Za zdravie a BP pre Štefana 
(gr.-kat.) 

ŠT 
ŠT 

T 
-- 

UT 
ST 
NE 

 

18.00 
18.00 
9.00 

11.00 

+ Veronika a Štefan 
+ Marta Kaščáková (1. výr.) 
Za živé členky ruže p. Anny Reľovskej 

Za zdravie a BP pre Luciu 

Š 
Š 
Š 
Š 

NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM 

UT
NE 

16.00 
16.00 

+ Margita, František a Imrich 
Za zdr. a BP Alice s rod. (rím. - kat.) 

ŠT 
ŠT 

UT 7.00 Na úmysel celebranta (rím. – kat.)   



 Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu.  
 

 Adorácia: v stredu v Kostole sv. Petra a Pavla; v piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša. 
 

 Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Nácvik detského spevokolu dnes o 16.30 
v budove Farského úradu. 
 

 Slávnosť prvého svätého prijímania: 31. mája pri svätých omšiach o 8.30 (ZŠ Cirkevná a ZŠ Levočská) a 10.30 
(ZŠ Komenského a ZŠ Za vodou) v Kostole sv. Petra a Pavla.  
*** Nácvik slávnosti pre všetky deti: v utorok 26. mája o 15.00 (ZŠ Cirkevná a ZŠ Levočská) a o 16.30 (ZŠ 
Komenského a ZŠ Za vodou) v Kostole sv. Petra a Pavla. 
*** Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti: v sobotu 30. mája vo Farskom kostole o 9.00 (ZŠ Cirkevná a ZŠ 
Levočská) a 10.00 (ZŠ Komenského a ZŠ Za vodou); 
*** Sviatosť zmierenia pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí počas týždňa ½ hod. pred svätými 
omšami a v piatok od 17.00 vo Farskom kostole; 
*** Upratovanie a výzdoba Kostola sv. Petra a Pavla v piatok 29. mája po večernej svätej omši; 
*** Prosíme všetkých o porozumenie, aby ste pre rodičov prvoprijímajúcich detí nechali voľné rezervované lavice. 
Tiež prosíme, aby počas slávnosti nikto nefotografoval, ani nenakrúcal na videokamere, okrem vopred na to 
určených! Deti s rodičmi sa zhromaždia na kostolnom dvore (ak by bolo nepriaznivé počasie, tak v kostole) 
najneskôr 15 minút pred začiatkom slávnosti. 
 

  Svätá omša za účasti mládeţe a birmovancov (účasť samozrejmá): piatok vo Farskom kostole o 18.30. Nácvik 
spevokolu mladých o 17.45 v budove Farského úradu. 
 

 Prosba: Po modlitbe posvätného ruženca (pred začiatkom slávenia svätých omší, aj pohrebných) prosíme 
uvádzať modlitbu za Svätého Otca slovami: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. 
 

 Poďakovanie všetkým, ktorí prispeli svojou pomocou k zorganizovaniu a priebehu Dňa záchranárskych zborov 
a Požehnania tabule obetiam vojen a nespravodlivosti. 
 

 Milodary obetované pre opravy Farského kostola:  
bohuzmámi farníci 5,-€; 20,-€; z krstu Tomáša Bujňáka 50,-€; bohuznáma 50.-€           - úprimná vďaka 
 

 Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na katolícke masmédiá. V našej farnosti sa vyzbieralo 
1 092,18 €, z toho v Podsadku 86,17 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie. 
  

OHLÁŠKY 
 
Ohlášky pred kňazskou vysviackou:  
MARIÁN KUNDLA, syn rodičov Mariána a Magdalény rod. Hanečákovej, bývajúci v Starej Ľubovni, bude 13. júna 

2015 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. 
Zároveň menovaného odporúčame do vašich modlitieb. (1.x) 

Pán rektor seminára nás žiada, aby sme vás informovali o týchto prekážkach (môžete sa s nimi oboznámiť na 
nástenke). 

Záujemci o účasť na kňazskej vysviacke (13. júna o 10.00) sa môžu zapísať najneskôr do nedele 7. júna 
v sakristiách kostolov. Odchod autobusu 13. júna o 7.30 od budovy Slovenskej sporiteľne. 
 

Sviatosť manţelstva chcú prijať: 
JURAJ KAMENICKÝ, syn Dmitrija a Anastázie Kamenickej, narodený v Spišskej Novej Vsi a bývajúci v Hranovnici 

a VIERA ŠTEFANČÍKOVÁ, dcéra Jozefa a Terézie rod. Poľančíkovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x) 
FRANTIŠEK PENXA, syn Františka a Márie rod. Mačutkovej, narodený  a bývajúci v Starej Ľubovni a MIROSLAVA 

ŠTEFANČÍKOVÁ, dcéra Miroslava a Márie rod. Fedorovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x) 
Matej Zamkovský, syn Mateja a Viery rod. Vitkovskej, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni a Ivana Girgošková, 

dcéra Pavla a Heleny rod. Kurucovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x) 
MILAN DUDLÁK, syn Milana a Nadeždy rod. Foľvarskej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Kamienke 

a ALENA GRIBOVÁ, dcéra Miroslava a Aleny rod. Hriňovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.x) 
Marek Šidlovský, syn Jozefa a Daniely rod. Zbuškovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci vo Forbasoch 

a Martina Berilová, dcéra Martina a Márie rod. Rothovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (1.-2.x) 
Ján Kasperkevič, syn Jána a Ľubomíry rod. Tobiášovej, bývajúci v Starej Ľubovni a Lenka Tančáková, dcéra 

Jozefa a Nataše rod. Rosičovej, bývajúca v Stakčíne. (1.-2.x) 
 

Kto by vedel o nejakej manţelskej prekáţke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manţelstvo, 
je to povinný ohlásiť na farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb. 


