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                                         F A R S K É   O Z N A M Y 

                                      Od 22. 6. 2020 do 28. 6. 2020 
 

 

 

 

 

 
 

 

LITURGICKÝ  KALENDÁR  TÝŽDŇA  
 

 

PONDELOK   Sv. Pavlína z Noly, biskupa,  ľubovoľná spomienka 

 Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov, 

ľubovoľná spomienka 

STREDA  Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť 

SOBOTA  Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná 

   spomienka 

NEDEĽA  TRINÁSTA V OBDOBÍ  CEZ ROK   
 

 

         

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A ÚMYSEL  SV. OMŠE 
 

22. 6. 2020  -  PONDELOK 07 30 † Paulína, Karol, Paulína       

23. 6. 2020  -  UTOROK 18 00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jakuba  

24. 6. 2020  -  STREDA 18 00 † Helena 

25. 6. 2020  -  ŠTVRTOK 18 00 † z rodiny Gočovej   
 

 

 

26. 6. 2020   -  PIATOK 

 

 

 

18 00 
Za otvorené  srdiečko pre nášho 

prvoprijímaceho synčeka Samka 

27. 6. 2020  -  SOBOTA 08 00 † Ladislav, Libuša, Ladislav 

28. 6. 2020  -  NEDEĽA 09 00 Za veriacich 
 

 

 

 

 

,  I N É   O Z N A M Y   
 

 

➢ Zvonček z minulej nedele bol  49, 08 €. 

➢ Zbierka pre potreby farnosti bola 106 €.  

➢ Na budúci rok  2021 plánujem v našej farnosti  sviatosť birmovania. Prihlášky 

na sviatosť birmovania je možne si vyzdvihnúť v sakristii alebo na farskom 

úrade v čase vyhradených stránkových hodín. Pre prijímanie prihlášok budú 

zvlášť vyhradené stránkové hodiny na farskom úrade a to vždy v piatok  od  16 
30 hod o 17 30 hod do konca  júna tohto roka. Počas prázdnin potom oznámim 

nový termín stránkových hodín na farskom úrade pre prijímanie prihlášok. 

Prihlášky je nutne odovzdať do  31. 8. 2020. Prihlásiť sa na sviatosť birmovania  

môžu prihlásiť žiaci od siedmeho ročníka (terajší šiestaci) ZŠ stredoškoláci ako 

aj tí, ktorí doposiaľ neprijali  sviatosť birmovania. Samotná príprava na prijatie 

sviatosti birmovania je naplánovaná od septembra budúceho školského roku.  

➢ Prosím prvoprijímajúce deti, aby v tomto týždni  v stredu, piatok a nedeľu o      

17 00  hod chodili na nácvik  spevu a liturgie prvého sv. prijímania. Po tomto 

nácviku liturgie a spevu je sv. omša v ktorej je vysvetľovaná pre deti katechéza. 

➢ Spišská diecéza s radosťou oznamuje, že Mons. Ján Kuboš, menovaný pomocný 

biskup Spišskej diecézy, vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou J. E. Mons. 

Štefana Sečku, spišského biskupa, príjme biskupskú vysviacku v Katedrále sv. 

Martina v Spišskej Kapitule dňa 24. 6. 2020 o 10 00 hod. Spolusvätiacimi 

biskupmi budú J. E. Mons. Giacomo Guido Ottonelo, apoštolský nuncius na 

Slovensku a J. E. Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup Spišskej diecézy. 
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➢ Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa tohtoročná zbierka na dobročinné 

diela Svätého Otca, ktorá sa tradične koná na Slávnosť svätých sv. Petra a Pavla 

dňa 29. júna, presúva na 27. nedeľu v Cezročnom období, čo je  4. október – deň 

zasvätený svätému Františkovi z Assisi.  

➢ Spišský diecézny biskup poslal list v ktorom by sa chcel prihovoriť veriacim 

svojej diecézy. Text tohto listu bol v tomto znení: Milí bratia kňazi, milý veriaci, 

prihováram sa vám týmto listom, aby som vás poprosil o pochopenie, zodpovednosť 

a spoluprácu. Tohto roku sme, bohužiaľ, museli zrušiť našu púť na Mariánsku 

horu v Levoči pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie.  Rozhodli sme o tom  

z jediného dôvodu:  aby sme ochránili zdravie pútnikov, ktorí každoročne vo veľmi 

veľkom počte prichádzali na toto milostivé miesto. Ani dnes situácia ešte nie je 

stabilná.  S blížiacim sa dátumom, kedy malo byť vyvrcholenie púte, sa ozývajú 

skupiny veriacich so žiadosťami, aby v prvú júlovú sobotu a nedeľu predsa len 

mohli putovať na Mariánsku horu aj napriek tomu, že púť je zrušená. Samostatne 

putovanie v tomto čase avizovali viaceré veľké skupiny veriacich.  Po rokovaní 

s organizátormi  púte a predstaviteľmi mesta Levoča sme prišli k záveru, že by bolo  

nebezpečné, aby sa na Mariánskej hore  svojvoľne zhromažďovalo veľké množstvo 

veriacich, ktorí avizovali svoju účasť, resp. tých, ktorí tam chceli prísť aj napriek 

tomu, že púť je zrušená.  Preto informujem všetkých, že v dňoch 4. - 5. júla 2020 

nebude nikomu dovolené sláviť Eucharistiu, vysluhovať sviatosti alebo vykonávať  

iné posvätné úkony v Bazilike na Mariánskej hore v Levoči a na celom priestranstve 

Mariánskej hory. Všetkých veriacich prosím, aby rešpektovali tieto opatrenia. 

Verím, že budúcoročnej  púte sa všetci budeme môcť zúčastniť bez akýchkoľvek 

obmedzení.   

 

                  S požehnaním   

 † Štefan  Sečka 

                                                        spišský diecézny biskup 

 

 

 
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
 

 

➢ Dušan GABČO syn rodičov Dušana a Gizely rod. Pištová narodený 

v Poprade a  bývajúci vo Važci a Monika ŠČUKOVÁ dcéra rodičov 

Martina a Blaženy rod. Pačajová, narodená v Poprade a bývajúca vo Važci. 

Ohlasujú sa po prvý krát.  
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