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

08.07.2019

do

14.07.2019

28. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

08.07.2019
09.07.2019
10.07.2019
11.07.2019 Sv. Benedikt, opát a patrón Európy
12.07.2019
13.07.2019 Panny Márie v sobotu
14.07.2019 PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Úmysly sv. omší:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

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

Poďakovanie za 45 rokov života Terézie, Bp rodiny; č. 821
+ Jozef Kaleta – 5 výročie úmrtia
+ Františka Bondrová – 10 výročie úmrtia; č. 612
+ rodičia, súrodenci, + z rodiny Jeleň, Lomnický

+ Gregor Olšavský 40. výr. úmrtia, + Mária, ich deti, + Pavol a Júlia; č. 170

Božie požehnanie pre rodiny súrodencov Nadžady
+ Ján Rúra a jeho rodičia; č. 175
+ Jozef Jendrichovský; č. 309
+ Anna, Štefan, Matej, Jozef; č. 213
+Tomáš a Mária Štellmach
Božie požehnanie pre Ladislava a jeho rodinu; č. 714
+ Pavol Kaleta; č. 585
Za veriacich farnosti

Oznamy:

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

7.

8.
9.

Dnes popoludní pobožnosť bude o 13:30 hod.
Zajtra o 17:15 hod. bude stretnutie členov Ružencového bratstva. najskôr výmena ružencových
kartičiek a potom o 17:25 hod., modlitba ruženca.
V stredu v prípade priaznivého počasia pozývame deti na posedenie pri horiacom polienku na faru.
Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pondelok, štvrtok a piatok od 17:00 hod.
Vo štvrtok bude od 17:00 hod. do 17:45 hod., vyložená Sviatosť Oltárna na osobnú poklonu. Potom
začne eucharistické požehnanie a následne svätá omša.
V nedeľu 14.07.2019, pri svätej omši o 10:30 hod., budeme sláviť slávnosť Preblahoslavenej Panny
Márie Karmelskej. Po skončení svätej omše bude obnovenie zasvätenia členov Škapuliarskeho bratstva.
Nových členov budeme prijímať po skončení odpustovej slávnosti. Obec Nová Ľubovňa Vás potom
pozýva na Odpustové popoludnie. Podujatie sa uskutoční 14.7.2019 so začiatkom o 15:00 hod. na
Futbalovom ihrisku v Novej Ľubovni. Vstup na podujatie je voľný.
Animátori eRka aj tento rok organizujú detský kresťanský tábor, ktorý sa bude konať v čase od
29.7.- 2. 8. 2019 pre deti od skončeného 3. ročníka do 9. ročníka. Záväznú návratku je potrebné
odovzdať do sakristie najneskôr do 21.7. 2019.
Chcem poprosiť dobrodincov, ktorí by chceli finančne podporiť detský tábor a činnosti pre deti v našej
farnosti môžu svoje dary priniesť na farský úrad. Pán Boh zaplať za pochopenie a ochotu.
"GDPR: Dovoľujeme si Vás informovať, že počas Odpustovej slávnosti sa bude fotografovať.
Zábery môžu byť mediálne použité, resp. sa môžu použiť ako propagačný materiál. V prípade, že ako
účastník slávnosti nesúhlasíte s tým, aby boli fotozábery, zachytávajúce Vašu osobu zverejnené,
upozornite na to neodkladne Farský úrad v Novej Ľubovni."

