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

01.01.2018

do

07.01.2018

01. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelo
Utorok
k
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

01.01.2018
02.01.2018
03.01.2018
04.01.2018
05.01.2018
06.01.2018
07.01.2018

Panny Márie Bohorodičky

Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánzsky, biskupi a učitelia Cirkvi

Najsvätejšie meno Ježiš
Prvý piatok mesiaca
Zjavenie Pána

KRST KRISTA PÁNA

Úmysly sv. omší:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Sobota
Nedeľa

07:30
09:00
11:00
06:30
18:00
06:30
18:00
06:30
18:00
06:30
18:00
07:30
09:00
10:30
07:30
09:00
10:30

Na úmysel celebranta
Za veriacich farnosti
Na úmysel celebranta
+ Vendelín a Marciana Barlík, ich deti, rodičia, starí rodičia
+ Martin Kmeč; č. 571
+ Unufrin a Kunikunda Boleš, ich deti, rodičia, starí rodičia
Poďakovanie za 50 rokov života Márie, Bp rodiny; č.714
+ Karol a Gabriela Barlík, Zuzana Barlíková a Mária Bolešová
Poďakovanie za 55 rokov života Oľgy
+ Gregor Konkoľ, Ján a Zuzana Konkoľ, ich rodičia, starí rodičia
+ Paulína, Valent, Viktória, a ich rodičia
Za veriacich farnosti
Poďakovanie za 50 r. manželstva Maximiliána a Márie
Poďakovanie za 60 r. života Petra Bondru
Za veriacich farnosti
Božie požehnanie rodiny Jendrichovskej; č. 372
Poďakovanie za 50 rokov života Márie, Bp rodiny; č. 488

Oznamy:
1.
Dnes podvečer bude o 16:30 hod., svätá omša pri ktorej bude koncoročné vyúčtovanie a ďakovná pobožnosť
na konci roka so slávnostným spevom hymnu Te Deum – je to príležitosť za obvyklých podmienok získať úplné
odpustky. Večer od 23:30 hod., bude otvorený kostol a vystavená Sviatosť Oltárna k verejnej poklone. Pozývame Vás
privítať nový rok v stíšení a modlitbe pred Eucharistiou.
2.
Tento týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať takto: utorok až piatok od 17:00 hod.
Ku chorým, ku ktorým chodíme na prvý piatok pôjdeme, v piatok (05.01.18) od 08:00 hod. rannej.
3.
V stredu Vás o 15:00 hod. pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva.
4.
Vo štvrtok bude od 17:00 vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone do 17:45 hod., kedy bude
eucharistické požehnanie a hneď po ňom začne svätá omša.
5.
Stretnutie, ktoré mali mať dievčatá vo štvrtok 04.01.2018, nebude.
6.
V sobotu 06.01.2018 na slávnosť Zjavenia Pána, bude požehnanie vody tzv. „trojkráľovej“, pri rannej sv.
omši o 07:30 hod. (v prípade potreby sa požehná voda aj na ďalšej svätej omši).
7.
V sobotu fatimská pobožnosť nebude.
8.
Aj tento rok sa eRko zapojilo do 23. ročníka koledníckej akcie DOBRÁ NOVINA, ktorá je tento rok zameraná
hlavne na Etiópiu. V našej obci sa bude konať v sobotu 06.01.2018 a to osobitným koledovaním do rodín. Preto
prosíme, aby sa rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov Dobrej noviny zapísali na pripravený papier vzadu na stolíku.
9.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste nás prijali na požehnanie vašich príbytkov. Vyslovujem úprimné Pán
Boh zaplať! Kto by mal záujem ešte o požehnanie príbytku, nech sa obráti na niektorého z nás a dohodne si termín.

