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

19.02.2018

do

25.02.2018

08. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018 Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
23.02.2018
24.02.2018
25.02.2018 DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

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
17:30
18:00
07:00
07:30
09:00
10:30

+ Jozef Smrek; č. 611
+ Benedikt, Sabina, Justína, Žofia; č. 113
Poďakovanie za 25 r. manželstva Vladislava a Bibiány
+ Matej a Júlia, Johana, Anton a Františka Barlík, + Ján Škapura; č.187
Poďakovanie za 65 r. života Ladislava, Bp rodiny; č. 428
+ Mária, Júlia, Ondrej Rura; č. 309
Poďakovanie za 60 r. života Viery; č. 393
Bp pre rodiny Dratvovú a Štupákovú
Modlitba Krížovej cesty
Za pokoj vo svete, v Južnom Sudáne, Demokratickej republike Kongo
Poďakovanie za 80 r. života Terézie, Bp rodiny
Bp, zdravie a pomoc pre rodinu Židovú; č.4
Poďakovanie za 40 r. života Ivany, Bp rodiny; č. 751
Poďakovanie za 45 r. manželstva, Bp rodiny Kmečovej

Oznamy:
Dnes je Zbierka na charitu, pri východe z kostola. Zamestnanci a klienti charity sa aj tohto roku obracajú s
prosbou o vašu podporu a zároveň ďakujú za poslednú zbierku, pri ktorej sa vyzbieralo 106 949,95 eur.
Jarnú zbierku chcú použiť na skvalitnenie života vo všetkých zariadeniach Spiša, Liptova a Oravy.
2.
Pobožnosť krížovej cesty bude dnes o 13:30 hod.
3.
Spovedať budeme tento týždeň v stredu a štvrtok od 17:00 hod.
4.
V stredu Vás o 15:00 hod. pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva.
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.
V piatok večerná svätá omša bude aj za účasti detí, aj za účasti birmovancov. Začína modlitbou Krížovej
cesty o 17:30 hod.
7.
Tento týždeň pokračujú birmovné stretnutia v skupinkách. Zároveň prebehne druhá časť skúšania.
Forma skúšania – písomná; na birmovných stretnutiach. Obsah skúšania – v rozpise, ktorý dostali
birmovanci cez rodičov. (Základné modlitby; čo máme vedieť; prikázania – rozpísané)
8.
Vzadu na stolíku sú pripravené pôstne krabičky, kto má záujem môže si vziať.
9.
Budúcu nedeľu 25.02.2018 poobede po skončení pobožnosti Krížovej cesty bude stretnutie s rodičmi
prvoprijímajúcich detí v kostole. Prosím o účasť aspoň jedného z rodičov.
10.
Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v Stredu, Piatok a Sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je
príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
11.
Chcem sa úprimne poďakovať birmovancom, animátorom za účasť na prednáške.
12.
Svätý Otec František stanovil, že piatok 23. február 2018 bude Dňom modlitby a pôstu za pokoj v
Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Na tento úmysel bude slávená aj
večerná svätá omša, aj pobožnosť Krížovej cesty.

1.

