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

30.04.2018

do

06.05.2018

18. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

30.04.2018
01.05.2018
02.05.2018
03.05.2018
04.05.2018
05.05.2018
06.05.2018

Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi
Sv. Filip a Jakub, apoštoli
Sv. Florián, mučeník
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

06:30
18:00
06:30
18:00
06:30
18:00
06:30
18:00
06:30
18:00
07:00

+ Pavol Hudák, + Marta a Peter; č. 255
na úmysel celebranta
Božie požehnanie pre Janu a jej rodinu; č. 265

07:30
09:00
10:30

+ Jozef a Paulína Bondra, ich rodičia, syn, nevesta, sestry, švagrovia

Poďak. za 70 r. života Reginy Krupkovej, Bo, zdravie rodiny; č. 71

+ Mária Turlíková - výročná
Poďakovanie za 70 r. života Heleny; č. 52
Poďakovanie za 70 r. života Jána, Bp rodiny; č. 462
Poďakovanie za 60 r. života Dušana, Bp rodiny
+ Františka Barlíková – 30 r. od úmrtia; č. 444

Božie požehnanie pre Dobrovoľný Hasičský Zbor v Novej Ľubovni

Bp, zdravie pre Vincenta a Danu a ich rodinu
Za seminár – predstavených a seminaristov
+ Izidor Konkoľ; č. 10
+ Karol Konkoľ a jeho rodičia; č. 288

Oznamy:
Dnes popoludní bude pobožnosť o 13:30 hod.
Tento týždeň pokračujú birmovné stretnutia v skupinkách.
Májové pobožnosti začnú od utorka a budú bývať takto: cez týždeň (t.j. od pondelka do piatku) začnú o 18:00
hod. Po ich skončení bude hneď svätá omša. V sobotu začnú o 07:00 hod. a po nich začne hneď svätá omša.
V nedeľu ako súčasť nedeľných pobožností poobede.
Tento týždeň máme prvý piatok. Spovedať budeme takto: Pondelok až Piatok poobede od 17:00 – 18:00 hod.
Utorok a Štvrtok aj doobeda od 09:00 – 10:00 hod.; Piatok od 08:00 hod. - chorí;
V stredu Vás o 15:00 hod. pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva.
Vo štvrtok bude od 17:00 hod., vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone do 17:45 hod., kedy bude
májová pobožnosť a eucharistické požehnanie. Potom hneď začne svätá omša.
V sobotu bude o 06:30 hod. Fatimská pobožnosť na prvú sobotu v mesiaci.
V sobotu 05.05. vytvoríme Duchovný most s Kňazským seminárom.
V sobotu 05.05.2018 o 17:00 hod., prosím členov pastoračnej rady o stretnutie na fare.
Pre birmovancov: záverečné skúšanie prebehne v týždni od 14.05.2018 do 19.05.2018.
Zbierka na kňazský seminár z minulej nedele činila 755 eur. Darcom, úprimné Pán Boh zaplať!
Novomanželia Makýšoví venovali na kostol 100 eur. Úprimné Pán Boh zaplať!
Vo štvrtok 14.06.2018, o 15:00 hod. bude v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, vysvätený na diakona,
náš rodák velebný pán Adam Konkoľ. Kto by mal záujem zúčastniť sa diakonskej vysviacky, prosím nech sa
zapíše v sakristii na pripravené hárky. Sú objednané dva autobusy, prosím zapíšte sa čím skôr, aby sa vedeli
pripraviť všetky náležitosti. Na osobitný papier prosím nech sa zapíšu aj tí, ktorí sa mienia zúčastniť na
vlastných autách – potrebujeme vedieť približný počet. Ďakujem za pochopenie. Prosíme o modlitby za
Adama a aj za ostatných kandidátov kňazstva.

