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

04.06.2018

do

10.06.2018

23. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

04.06.2018
05.06.2018
06.06.2018
07.06.2018
08.06.2018
09.06.2018
10.06.2018

Sv. Bonifác, biskup a mučeník

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, slávnosť
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

18:00
06:30
18:00
06:30
18:00
06:30
18:00
06:30
18:00
14:00
15:00
07:30
09:00
10:30

Poďakovanie za 80 rokov života Júlie; č. 304
+ Paulína Štellmachová; č. 596
+ Johana, Matej, Ján; č. 23
+ z rodiny Vilček, Kmeč, Rura; č. 373
+ Ján Repka – výročná; č. 591
Bp, zdravie pre Júliu, Emíliu, Jána, Stanislava; č. 287
+ Felix Barlík; č. 59
+ z rodiny Barlík a Repka; č. 588
Poďak. za 50 r. manžel. Michala a Jany, Bp rodiny; č. 369
Za novomanželov Daniela a Janu
Za novomanželov Tomáša a Alžbetu
Za veriacich farnosti
+ Karol Repka
Božie požehnanie pre rodiny Petrášovú, Gundovú, Jaceníkovú

Oznamy:
Pobožnosť dnes bude o 13:30 hod. Zároveň je to stretnutie členov Ružencového bratstva.
V stredu Vás o 15:00 hod. pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva.
Spovedať sa bude tento týždeň vo štvrtok a piatok od 17:00 hod.
Vo štvrtok bude od 17:00 hod., vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone do 17:45 hod., kedy bude
eucharistické požehnanie. Potom začne svätá omša.
Vo štvrtok Vás pozývame do farského klubu na Lectio divina, začne po skončení večernej svätej omše.
Animátori eRka pozývajú všetkých eRkárov na kampaň Vypni telku, zapni seba! Kde chceme efektívnejšie,
zábavnejšie prežiť voľný čas bez televízie a počítača. Spolu s deťmi sa celý týždeň budeme stretávať na stretkách
o 15:00 vo farskom klube.
Od piatku začína deviatnik k Duchu Svätému pred slávnosťou birmovania. Modliť sa ho budeme na konci
večernej svätej omše, v sobotu na konci rannej omše, v nedeľu pri pobožnosti.
V sobotu 09.06.2018 idú naše prvoprijímajúce deti na ďakovný výlet na Staré Hory a do Rádia Lumen. Odchod
autobusov je ráno o 06:30 hod., z parkoviska pod kostolom. Prosím o presnosť a dochvíľnosť. Sú ešte voľné
miesta, ak by mal ešte niekto z prvoprijímajúcich záujem, prosím zahlásiť do stredy 06.06.2018.
Na budúcu nedeľu 10.06.2018 po pobožnosti o 14:00 hod., je prvý nácvik birmovancov na birmovku. Účasť
všetkých je povinná. Prosím zariaďte si čas tak, aby ste sa nácviku zúčastnili.
Zimný štadión v SNV bude v nedeľu 10. 06. 2018 o 18:00 hod., dejiskom unikátneho multimediálneho diela o
svätom Jánovi Pavlovi II. Podujatie je jednou zo sprievodných akcií tohtoročnej Levočskej púte. Vstupenky si
môžu záujemcovia zakúpiť v sieti Ticketportal.
Ak by mal ešte niekto záujem ísť na diakonskú vysviacku Adama Konkoľa, sú ešte voľné miesta v autobuse.
zapísať sa môžete v sakristii kostola do nedele 10.06.2018 (vrátane).
Národné stretnutie mládeže sa uskutoční v dňoch 26-29.07.2018 v Prešove. Toto stretnutie môžete podporiť aj
kúpou originálnych predmetov. Vzadu na stolíku sú pripravené: voňavé stromčeky – cena 3 eurá; a kvapky, ktoré
sa dajú pripevniť napr. na sako: cena 2 eurá. Viac info na: www.narodnestretnutiemladeze.sk .
V pondelok 04.06.2018 od 14:00 do 17:00 hod. prosím o vrátenie rovnošiat z prijímania. Prosím o dochvíľnosť.
V sobotu 16.06.2018, od 12:00 hod. prosím rodičov birmovancov o upratanie kostola.
Zápisom do zoznamov v sakristii dávate súhlas podľa Zákona 18/2018 Z.z.

