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

30.07.2018

do

05.08.2018

31. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

30.07.2018
31.07.2018
01.08.2018
02.08.2018
03.08.2018
04.08.2018
05.08.2018

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Sv. Ignác z Loyoly, kňaz
Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi
Prvý piatok mesiaca
Sv. Jána Mária Vianney, kňaz
OSEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Úmysly sv. omší:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

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

Za deti, ktoré idú na eRko tábor

Božie požehnanie pre Alžbetu Volaříkovú a jej rodinu
+ Helena a Štefan Kondor; č. 61
Poďakovanie za 60 rokov života Petra, Bp rodiny; č. 192
Božie požehnanie rodiny Barlík; č. 334
Svätá omša nebude!!!
+ Ondrej – 10 výročie úmrtia; č. 63
+ Štefan Janči – výročná, + Eva Révayová
+ Janka Bolešová - výročná
Božie požehnanie, zdravie pre rodinu Márie Rúrovej; č. 175
Pobožnosť fatimskej soboty
+ Júlia – výročná; č. 73
Sobášny obrad
Za veriacich farnosti
Božie požehnanie, zdravie pre Máriu a jej deti s rodinami; č. 647
Božie požehnanie, zdravie pre Jozefa; č. 371

Oznamy:
Pobožnosť dnes bude o 13:30 hod.
Tento týždeň máme prvý piatok. Spovedať budeme takto:
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok poobede od 17:00 – 18:00 hod. V stredu sa spovedať nebude.
Utorok a štvrtok aj doobeda od 09:00 – 10:00 hod.; Piatok od 08:00 hod. – chorí.
Deti, ktoré sa prihlásili na eRko tábor, zraz bude v pondelok 30.07.2018 o 09:30 hod. na fare, kde sa uložia veci
(na miesto pre to pripravené) a presunieme sa do kostola, kde bude svätá omša o 10:00 hod. Po sv. omši sa všetci
presunieme na farský dvor. Nezabudnite si vziať kartičku poistenca, vypísanú zadnú časť návratky a podpísané
vyhlásenie o bez infekčnosti. Prosíme rodičov, aby deťom pribalili aj obed na pondelok. Predpokladaný príchod
je v piatok okolo 15:00 hod.
V stredu večerná svätá omša nebude, ani posedenie pri „horiacom polienku“ na fare, nakoľko chceme ísť za
deťmi na tábor. Ďakujem za pochopenie.
Vo štvrtok 2. augusta možno získať vo farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na
získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím
v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
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.
V sobotu 04.08., je výročný deň smrti Božieho služobníka spišského biskupa Jána Vojtaššáka (1965).
V Zákamennom sa uskutoční spoločné celodiecézne slávenie Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána
Vojtaššáka. Ďakovnú slávnostnú sv. omšu o 10:30 hod. vo farskom kostole bude celebrovať spišský diecézny
biskup Mons. Štefan Sečka a kázať bude levočský dekan Mons. František Dlugoš. Keďže v spomínaný deň je aj
prvá sobota v mesiaci august, svätej omši bude predchádzať fatimská pobožnosť a modlitba posvätného ruženca
so začiatkom o 09:30 hod.
Rodičia birmovancov venovali na kostol 800 eur. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

