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

20.05.2019

do

26.05.2019

21. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

20.05.2019
21.05.2019
22.05.2019
23.05.2019
24.05.2019
25.05.2019
26.05.2019 ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

18:00
06:30
14:00DN
18:00
06:30
18:00
06:30
18:00
06:30
18:00
07:00
06:30
08:00
10:00

Božie požehnanie, zdravie rodiny Rabatin a Mancal; č. 114
Božie požehnanie rodiny Konkoľ; č. 411
+ Ján Rusiňák (č.33) – pohrebná svätá omša
Božie požehnanie rodín Kaleta, Mikuš, Sekeľskí; č. 208
+ Mária; č. 399
+ Jozef, Pavol, Mária, Anna; č. 551
+ Ján a Mária Folvarčík a ich rodičia; č. 195
Božie požehnanie rodín Kmeč a Žemba; č. 571
Za obrátenie detí, za pokoj a požehnanie
Poďakovanie za 64 rokov manželstva Melichara a Evy; č. 588
Na úmysel celebranta
Za veriacich farnosti

Božie požeh. pre členky ruže č. 4, Bp pre Ružencové bratstvo; č. 504

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Oznamy:
Dnes popoludní pobožnosť bude o 13:30 hod.
Vo štvrtok bude od 17:00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna k poklone do 17:45 hod., kedy začne májová
pobožnosť, Eucharistické požehnanie a potom svätá omša.
Na budúcu Nedeľu (26.05.) bude v našej farnosti slávnosť 1.sv.prijímania pri sv. omši o 10:00. Prvé dve sv.
omše sú preto posunuté o hodinu skôr !!! A to na 06:30 a 08:00. K eucharistickému stolu pristúpi 35 detí.
V sobotu (25.05.2019) deti prvý krát pristúpia k sviatosti zmierenia o 09:00 hod., prosím aby s deťmi v sobotu
prišiel aspoň jeden z rodičov. Sviatosť zmierenia pre rodičov, krstných rodičov, príbuzných bude cez týždeň, od
pondelka do piatku vždy od 17:00 hod.
Prosím nech sa ku úmyslom pridá aj úmysel: Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny.
Chceme sa poďakovať rodičom prvoprijímajúcich detí za včerajšie poupratovanie kostola. Vyslovujeme im
úprimné Pán Boh zaplať.
Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných,
ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty
prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z
troch stretnutí v termínoch: Jún, September a November 2019. Miesta a konania kurzu: Tvrdošín: 1. 6. 2019, od
14:00-18:00 hod. Ružomberok UPC: 8. 6. 2019, od 14:00-18:00 hod. Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia
nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk (a tiež na web stránke našej farnosti.
Prihlásiť sa je možné: Tvrdošín do 26. 5. 2019; Ružomberok do 1. 6. 2019.
Vo štvrtok 13.06.2019, o 15:00 hod. bude v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, vysvätený na diakona, náš
rodák velebný pán Štefan Štellmach. Kto by mal záujem zúčastniť sa diakonskej vysviacky, prosím nech sa
zapíše v sakristii do konca mája, na pripravené hárky. Sú objednané tri autobusy, prosím zapíšte sa čím skôr, aby
sa vedeli pripraviť všetky náležitosti. Na osobitný papier prosím nech sa zapíšu aj tí, ktorí sa mienia zúčastniť na
vlastných autách – potrebujeme vedieť približný počet. Prosíme o modlitby za Štefana a aj za ostatných
kandidátov kňazstva. (na kňazskú vysviacku Adama, sa bude zapisovať neskôr).

