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NEDEĽA 19. SEPTEMBER 2021
NEDEĽA:
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
20.IX. Pondelok: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a
spoločníkov, mučeníkov - Spomienka
21.IX. Utorok: SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU - Sviatok
22.IX. Streda:
- Féria
23.IX. Štvrtok: Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - Spomienka
24.IX. Piatok:
- Féria
25.IX. Sobota:
- Féria
NEDEĽA:
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

SVÄTÉ OMŠE:
SPIŠSKÉ PODHRADIE:
PONDELOK: 18.00 za ++ učiteľov a spolužiakov (R)
UTOROK:
8.00 + Alžbeta, Ján, Mária, Štefan (H)
18.00 + Alexander (R)
STREDA:
8.00 + Marián (H)
18.00 + Mária, Ondrej, Štefan (R)
ŠTVRTOK:
8.00 za zdravie a Božie požeh. pre sestru Máriu (H)
18.00 za zdravie a Božie požeh. pre ĽUBOMÍRA (R)
PIATOK:
8.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (H)
18.00 + Peter (R)
SOBOTA:
8.00 na úmysel celebranta (H)
18.00 + Štefan, Margita, Zuzana, Bohuš (R)
NEDEĽA:
8.00 + Dominik (R)
9.15 na úmysel celebranta (R)
10.30 + Jozef KANDRÁČ (R)
18.00 za veriacich farnosti - Spišské Podhradie (H)
STUDENEC:
STREDA:
18.00 + Helena a Július (H)
PIATOK:
18.00 + Štefan a Ján (H)
NEDEĽA:
10.30 SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ
za zdravie a Božiu pomoc (H)
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ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MICHALA V STUDENCI
bude v NEDEĽU - 26. 9. 2021
SPOVEDANIE PRED ODPUSTOM - STUDENEC:
Piatok pred sv. omšou od 17.00 hod.
Sviatosť manželstva: I., II. a III. krát:
Ľubomír DZURÍK, Marián a Jana r. Tatarková, Spišské Podhradie
a Martina STESŇÁKOVÁ, Martin a Anna r. Kaščáková, Stará Ľubovňa.
Podľa COVID automatu bude náš okres od pondelka 20. septembra
v červenej farbe (1. stupeň ohrozenia). Platí zásada (R+O+R = povinný respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk).
Epidemiologická situácia sa zhoršuje, vyzývame k dodržiavaniu opatrení,
zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú
nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Žiadame o pochopenie a
ohľaduplnosť, aby sme dali možnosť ísť na svätú omšu aj iným, nevideli len seba,
ale sa vystriedajme, rešpektujme ohraničený počet účastníkov na svätej omši.

VYHLÁSENIE CHARITATÍVNEJ ZBIERKY PRE KUBU
ZBIERKA PRI VÝCHODE Z KOSTOLA
Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi
vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských
kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube.
Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca,
ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry,
ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.
Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.
UPRATOVANIE FARSKÉHO KOSTOLA V SPIŠSKOM PODHRADÍ
Piatok po sv. omši - Veriaci farníci a ruža p. Cecílie FUCHSOVEJ. (PBZ)
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POĎAKOVANIE
Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou
a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku.
Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom
a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu,
ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty.
Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii,
vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam.
Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom,
kňazom, ktorí chystali liturgie,
autorom programov aj všetkým účinkujúcim.
Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým,
ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.
Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich
koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon.
Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána,
aby ju štedro odmenil a požehnal.
Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial
mnoho dobrých semienok do našej pôdy.
Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali
vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny.
Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!

