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

09.07.2018

do

15.07.2018

28. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

09.07.2018
10.07.2018
11.07.2018 Sv. Benedikt, opát a patrón Európy
12.07.2018
13.07.2018
14.07.2018 Panny Márie v sobotu
15.07.2018 PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Úmysly sv. omší:

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

6.

7.

8.

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

Božia pomoc, požehnanie pre Pavla a syna Petra
+ Mária Konkoľová; č. 399

Božie požehnanie, zdravie rodín Folvarčík, Janči, Veselovský; č. 888

Božie požehnanie pre rodinu Kmečovú; č. 845
Za uzdravenie Petra
Božie požehnanie, pomoc, zdravie pre Teréziu
+ Ján, Benedikt, Júlia, Karol
Poďakovanie za 50 rokov života Viery; č. 68
Božia pomoc, požehnanie pre Michala
+ Viktória – 25 výročie úmrtia; č. 60
Poďakovanie za 55 rokov života Ladislava; č. 714
Za mladomanželov Metoda a Veroniku
Božie požehnanie rodiny Juhasovej; č. 212
Poďakovanie z a30 rokov manželstva, Bp rodiny; č. 612
Za veriacich farnosti

Oznamy:
Pobožnosť dnes nebude.
Korunka Božieho milosrdenstva v stredu nebude. Ani večerná opekačka pre deti.
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.
Spovedať budeme tento týždeň vo štvrtok a piatok od 17:00 hod.
V nedeľu 15.07.2018, pri svätej omši o 10:30 hod., budeme sláviť slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie
Karmelskej. Po skončení svätej omše bude obnovenie zasvätenia členov Škapuliarskeho bratstva. Nových členov
budeme prijímať po skončení odpustovej slávnosti. Obec Nová Ľubovňa Vás potom pozýva na Odpustové
popoludnie, kde si spoločne pripomenieme 710 výročie prvej písomnej zmienky našej obce. Podujatie sa
uskutoční 15.7. so začiatkom o 14:00 hod. na Futbalovom ihrisku v Novej Ľubovni. Vstup na podujatie je voľný.
Zároveň Vás obec vyzýva, aby ste na parkovanie využili verejné priestranstvo pri Štelke a peši prešli cez
oblúkovú lávku na ihrisko.
Animátori eRka aj tento rok pripravujú detský letný tábor pre deti od skončeného 3. ročníka až po 9. ročník.
Tábor sa bude konať v čase od 30.7.-3.8. v Diecéznom centre voľného času vo Važci. Deti, ktoré majú záujem o
tento tábor, aby svoju vypísanú prihlášku doniesli do pripravenej krabičky v sakristii do 15. 7. 2018. Viac
informácií je uvedených na prihláške alebo u animátorov eRka.
V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom smerom
na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu zúčastniť tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec
a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na
stránke hrdinarodinu.sk.
S účinnosťou od 10.7.2018 diecézny biskup mení miesto pôsobenia vo vinici Pánovej, dp. kaplána Vladimíra
Fedoreka. Odchádza do farnosti Ružomberok. Za kaplána našej farnosti prichádza dp. Pavol Krokus, doterajší
kaplán farnosti Klin. Chcem sa úprimne poďakovať p. kaplánovi Vladimírovi za tri roky spoločného pôsobenia
v našej farnosti. Vyprosujme mu vo svojich modlitbách a obetách silu a dary Ducha Svätého. Nového pána
kaplána privítame pri večernej svätej omši v stredu.

