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

19.03.2018

do

25.03.2018

12. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

19.03.2018 Sv. Jozef, ženích Panny Márie, slávnosť
20.03.2018
21.03.2018
22.03.2018
23.03.2018
24.03.2018
25.03.2018 KVETNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Sobota
Nedeľa

06:30
18:00
06:30
18:00
06:30
06:30
18:00
06:30
17:30
18:00
07:00
07:30
09:00
11:00

Božie požehnanie pre rodinu Boďovú; č. 279
+ František; č. 336
+ Imrich a Mária Barlík a ich rodičia; č. 615
+ Zuzana a Benedikt Konkoľ; č. 437
+ Mária a Monika Konkoľ; č. 399
večerná svätá omša nebude!!!!
+ Peter Krupka, Ján Hudák, Peter Folvarčík
Poďakovanie za 80 r. života Jozefa, Božie požehnanie rodiny; č. 29
+ Ondrej a Mária Kaleta
Modlitba Krížovej cesty
+ Štefan Janči; č. 580
+ Mária Smreková; č. 611
Poďakovanie za 70 r. života Jany; č. 595
Božie požehnanie rodiny Petra Smreka; č. 207
Za veriacich farnosti

Oznamy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Koná sa pri východe z kostola.
Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes o 13:30 hod.
Tento týždeň pokračujú birmovné stretnutia v skupinkách.
V stredu Vás o 15:00 hod. pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva. Večerná svätá omša nebude, z dôvodu
vysluhovania sviatosti zmierenia v Starej Ľubovni.
Vo štvrtok bude od 17:30 vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone do 18:00 hod.
Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude v našej farnosti v sobotu 24.03.2018 v čase od 10:00 – 12:00;
13:30 – 15:00 hod. Využite prítomnosť viacerých kňazov z dekanátu. Snažme sa zodpovedne pripraviť na prijatie tejto
sviatosti dobrým spytovaním svedomia a úprimnou ľútosťou.
Spovedať cez týždeň budeme hlavne tých, ktorí nemôžu prísť v sobotu 24.03., takto v pondelok večer od 17:00 hod.
V utorok, štvrtok a piatok pred večernou svätou omšou (ak stihneme prísť zo spovedania) od 17:30 hod.
Na Kvetnú nedeľu bude pri všetkých svätých omšiach požehnanie ratolestí.
Ku chorým pred VN pôjdeme v utorok 27.03.2018, prosím aby ste ich zapísali v sakristii. Pôjdeme iba k tým, ktorých
zapíšete. Ku prvopiatkárom pôjdeme na prvý piatok mesiaca apríl, t.j. 06.04.2018.
Počas sviatkov sa zanesie chorým sväté prijímanie. Prosím aby ste chorých (aj prvopiatkárov) zapísali v sakristii. Sväté
prijímanie sa prinesie vo Veľký piatok, a na Veľkonočnú nedeľu.
Prosím lektorov, aby si všimli rozpis na sviatky. Je vyvesený na nástenkách.
OZ Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, tento rok s mottom „Ďakujem, že
som“. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj nosením bielej stužky na svojom odeve. K dispozícii od budúcej nedele.
V noci z 24. na 25. marca sa mení čas (zo soboty na nedeľu). O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny
na 03. hodinu letného času!!!!!!!!
Na stolíku sú k dispozícii knižky: M. Gavendu: Pozerať a vidieť(cena 9 eur), F. Trstenského: Vezmi a čítaj – sedem
pravidiel čítania Svätého písma (cena 1 euro). Kto má záujem môže si ich zakúpiť v sakristii.

