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

22.01.2018

do

28.01.2018

04. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

22.01.2018
23.01.2018
24.01.2018
25.01.2018
26.01.2018
27.01.2018
28.01.2018

Sv. Vincent, diakon a mučeník
Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi
Obrátenie sv. Pavla apoštola
Sv. Timotej a Títus, biskupi
Panny Márie v sobotu

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

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
19:30
07:00
07:30
09:00
10:30

Božie požehnanie rodiny Turlíkovej; č.332
+ Johana a Peter Rura, + z rodiny Rura, Poľančík
+ Anna – výročná, + z rodiny Vilčákovej, Barlíkovej; č.59
+ z rodín Smrek, Kaleta, Bučko, + sestra Amadea; č. 292
Poďakovanie za 40 rokov života Pavla; č.62
Božie požehnanie, zdravie pre Darinu a jej rodinu; č. 336
+ Martin Jendrichovský – 10 výročie úmrtia; č. 519
Božie požehnanie, zdravie pre Jána, Vilmu , Bp celej rodiny; č.388
Poďakovanie za 80 rokov života Paulíny; č.291
Na úmysel celebranta
Poďakovanie za 60 rokov života Márie, Božie požehnanie rodiny; č.228
Za veriacich farnosti
+ Mária – výročná; č.377
+ z rodiny Barlík; č.578

Oznamy:

1.
Pobožnosť dnes nebude. O 14:00 hod. bude pohreb so svätou omšou v Dome nádeje + Jozefa Smreka.
2.
Tento týždeň pokračujú birmovné stretnutia v skupinkách.
3.
V stredu Vás o 15:00 hod. pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva.
4.
Spovedať tento týždeň budeme vo štvrtok a piatok od 17:00 hod.
5.
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.
6.
Vo štvrtok po svätej omši pozývame na Lectio divina, do farského klubu.
7.
V piatok večer svätá omša o 19:30 hod., pre birmovancov. Pozývame na ňu aj ich rodičov,
birmovných rodičov, ale aj iných veriacich. Po jej skončení prosím animátorov o stretnutie na fare.
8.
Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať dennú
formu katolíckej teológie, môžu podať svoje prihlášky do konca februára cez farský úrad.
9.
Termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti: Nedeľa 17.06.2018!!
10.
Na budúcu nedeľu 28.01.2018 bude o 14:00 hod. v kostole stretnutie s rodičmi birmovancov. Prosím
aspoň jedného rodiča o účasť.
11.
Chcem veľmi pekne poprosiť, ak niekto chce dať na svätú omšu nech tak učiní v sakristii kostola
prípadne na farskom úrade. Intencie berie osobne iba farský administrátor (kvôli prehľadnosti). Prosím
nenechávajte ich v schránke farského úradu, ani v sakristii. Ďakujem za pochopenie.

