RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
FARNOSŤ NOVÁ ĽUBOVŇA, 065 11 NOVÁ ĽUBOVŇA,
tel. 052/43 68 624 e-mail: fu.novalubovna@gmail.com
www.novalubovna.sk/rozpis-bohosluzieb

FARSKÉ OZNAMY
od

10.06.2019

do

16.06.2019

24. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

10.06.2019
11.06.2019
12.06.2019
13.06.2019
14.06.2019
15.06.2019
16.06.2019

Turíčny pondelok
Sv. Barnabáš, apoštol
Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza
Panny Márie v sobotu
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Úmysly sv. omší:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

06:30
18:00
06:30
07:30

Poďakovanie za 50 rokov života Anny, Bp rodiny; č. 275
Poďakovanie za 50 rokov života Pavla; č. 81
+ Juraj, Štefan, Pavol; č. 574
Poďakovanie za 50 rokov života Jany, Bp rodiny; č. 715
+ Peter Poľančík a jeho rodičia
Poďakovanie za 50 rokov života Antona, Bp rodiny
+ Štefan Gabštúr a jeho rodičia
večerná svätá omša nebude!!!!
+ Peter; č. 13
Poďakovanie za 40 života Petra; č. 237
Bp pre členov hľadania prístrešia Panny Márie
Poďak. za 60 rokov života Paulíny, Bp rodín Hamrák, Palenčár

10:00

Primičná svätá omša / Na úmysel celebranta

06:30
18:00
06:30
18:00
06:30
18:00
06:30

Oznamy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Dnes popoludní pobožnosť bude o 13:30 hod. Zároveň bude stretnutie členov Ružencového bratstva.
Dnešnou slávnosťou končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána!
V stredu od 17:00 do 18:00 bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone. Potom bude
požehnanie a svätá omša. Počas Adorácie bude možnosť prijať sviatosť zmierenia.
Vo štvrtok bude svätá omša iba ráno. O 12:00 hod., je odchod autobusov na diakonskú vysviacku nášho
Štefana, z parkoviska pod kostolom. Prosím o dochvíľnosť.
V piatok po večernej svätej omši prosím všetkých miništrantov o stretnutie.
V sobotu bude ranná svätá omša o 06:30 hod. Potom o 07:30 hod., je odchod autobusov na kňazskú
vysviacku, z parkoviska pod kostolom. Prosím o dochvíľnosť.
Na budúcu Nedeľu (16.06.19.) budú v našej farnosti primície a preto ráno bude iba jedna svätá omša
o 07:30 hod. Primičná sv. omša nášho novokňaza Adama Konkoľa začne o 10:00 hodine. Začiatok
slávnosti bude o 09:30 hod., pri jeho rodnom dome (od kostola pôjdeme o 09:15 hod.), kde sa požehná
ornát a kalich a v sprievode so svojimi rodičmi, rodinou a známymi pôjde primiciant do kostola. Chcel
by som Vás pekne poprosiť, aby ste na primičnú sv. omšu nechali loď kostola pre rodinu nášho
primicianta, hlavný chór pre zbor. Môžete tak zaujať miesta v bočných lodiach kostola, vonku pred
kostolom bude veľká obrazovka, kde sa bude premietať všetko, čo sa bude diať v kostole. Chcem
povzbudiť všetkých Vás o hojnú účasť na tejto svätej omši. Je to slávnosť celej farskej rodiny. Sv.
prijímanie sa bude rozdávať počas slávnosti aj na chóre a vonku pred kostolom. Tiež chcem veľmi
pekne poprosiť o uvoľnenie parkovacích miest na parkovisku pred farou, pod kostolom, pri Zdravotnom
stredisku, pri Obecnom úrade pre hostí primicianta. Ak môžete príďte na svätú omšu bez áut. Riaďte sa
potom pokynmi usporiadateľov – hasičov, ktorým aj touto cestou veľmi pekne ďakujem za pomoc.
Kto by mal ešte záujem zúčastniť sa diakonskej prípadne kňazskej vysviacky, nech sa príde zapísať ešte
dnes do sakristie.
Zbierka z minulej nedele bola 620 eur. vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

