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

27.05.2019

do

02.06.2019

22. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

27.05.2019
28.05.2019
29.05.2019
30.05.2019 NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
31.05.2019
01.06.2019 Sv. Justín mučeník
02.06.2019 SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Pondelok

17:00

Utorok

06:30
18:00
06:30
18:00
06:30
16:00
18:00
06:30
18:00
06:30
07:00
15:00
07:30
09:00
10:30

Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Nedeľa

Poďakovanie za 80 rokov života Heleny; č. 84
Za všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, roľníkov
+Ján a Johana Poľančík a ich rodičia
+ Janka Šedlárová – 10 výročie úmrtia
Božie požehnanie rodiny Cyrila Bondru; č. 741
+ Johana Kaletová – 30 výročie, + Benedikt, Jozef
Za veriacich farnosti
Poďakovanie za 70 rokov Michala Hudáka; č. 520
Poďakovanie z a80 rokov Maxima Kmeča; č. 113
Božie požehnanie rodiny Čermákovej
Poďakovanie za 70 rokov života Pavla; č. 252
Pobožnosť Fatimskej soboty
+ Melichard Kaleta – 30 výročie úmrtia
Za mladomanželov Miroslava a Adrianu
Poďakovanie za 70 rokov života Júlie; č. 598

Poďakovanie za 40 rokov života Anna, za 50 rokov života Vincenta

Poďakovanie za 50 rokov života Vladimíra, Bp rodiny; č. 72

Oznamy:

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

8.
9.
10.

11.

Dnes popoludní pobožnosť nebude.
Celý týždeň, „Biely týždeň“, pri večerných sv. omšiach budú prvoprijímajúce deti sedieť vpredu,
oblečené v slávnostných šatách. Prosím rodičov, aby im to umožnili a prišli s nimi na svätú omšu.
Pondelok, Utorok a Streda sú prosebné dni – obsahom sú prosby za požehnanie úrody. Záväzný je iba
jeden deň. V pondelok po sv. omši, v prípade priaznivého počasia, bude procesia ku kaplnke sv. Kríža.
Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, večerná adorácia nebude.
V piatok začína Novéna k Duchu Svätému. Modliť sa bude na začiatku večernej sv. omše. V sobotu na
začiatku rannej svätej omše, v nedeľu pri popoludňajšej pobožnosti.
V sobotu o 06:30 hod., bude pobožnosť Fatimskej soboty.
V sobotu 01.06.2019 poobede od 13:00 hod. pozývame deti od tých najmenších (v sprievode rodičov)
až do 5. ročníka ZŠ (vrátane), na súťažné popoludnie pri príležitosti dňa detí. Sú pripravené v spolupráci
s animátormi eRka zaujímavé súťaže, odmeny, atrakcie. Pribaľte si niečo dobré na opekanie, grilovanie.
Na budúcu nedeľu pri východe z kostola bude Zbierka na katolícke masmédia.
Sviatosť zmierenia budeme tento týždeň vysluhovať v utorok a piatok od 17:00 hod.
Aj tento rok sa eRko zapojilo do celoslovenskej kampane "Vypni telku, zapni seba!", ktorá sa v našej
farnosti bude konať tento týždeň od 27.5-31.5. 2019. Pozývame všetky deti aktívne stráviť voľný čas a
spoločne sa zabaviť. Začíname v pondelok o 15:00 hod. vo farskom klube.
V sobotu 15.06.2019 o 10:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, prijme z rúk diecézneho
biskupa Mons. Štefana Sečku náš diakon dp. Adam Konkoľ, kňazskú vysviacku. Kto by mal záujem
zúčastniť sa kňazskej vysviacky, prosím nech sa zapíše v sakristii do nedele 09.06.2019 (vrátane), na
pripravené hárky.

