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

22.10.2018

do

28.10.2018

43. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

22.10.2018 Sv. Ján Pavol II., pápež
23.10.2018
24.10.2018
25.10.2018 Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina
26.10.2018
27.10.2018
28.10.2018 TRIDSIATA NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

18:00
06:30
18:00
06:30
18:00
06:30
18:00
06:30
17:30
07:00
17:00
07:30
09:00
10:30

Poďakovanie za 50 rokov života Petra, Bp rodiny Kmeč
+ Peter Poľančík
Poďakovanie za 50 rokov manželstva Jána a Viktórie
+ Imrich a Mária Barlík; č. 501
+ Peter Smrek a rodičia; č. 555
+ z rodiny Lomnický, Melcher, Česlikovský, Peter Čarnota
+ Viktória Turlíková
+ z rodiny Kaleta, Folvarčík, Jendrichovský, Žemba; č. 523
Poďakovanie za 40 rokov života Moniky; č. 76
+ Peter, Mária, Stanislav, Ľudmila, František a ich rodičia; č. 64
Za jubilantov
Za veriacich farnosti
+ František a Ján Folvarčík, ich rodičia; č. 377
Božie požehnanie rodiny; č. 279

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

7.

Dnes, po svätých omšiach pri východe z kostola, je celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude
obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.
Pobožnosť dnes bude o 13:30 hod.
Spovedať tento týždeň budeme vo štvrtok a piatok od 17:00 hod
Vo štvrtok bude od 17:00 hod., vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone do 17:30 hod., kedy
bude spoločná modlitba ruženca, eucharistické požehnanie. Potom začne svätá omša.
V noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 03:00 hod. letného času posúvame hodiny na 02:00 hod.
stredoeurópskeho času!!
Už šestnásty ročník tejto celoslovenskej kampane organizuje Fórum života s podporou a požehnaním
otcov biskupov s cieľom pripomenúť si osud nenarodených deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo
umelom potrate a stimulovať verejnú mienku v prospech ochrany života od počatia. Duchovnu stránku
kampane predstavuje spomienka na zomrelé nenarodene deti najmä v čase okolo 2. novembra, v deň
Spomienky na všetkých verných zosnulých, modlitba za ich rodiny i za zmenu zmýšľania všetkých,
ktorí ľudsky život nepoväzujú za hodny ochrany od počatia. Túto kampaň a aktivity na ochranu života
od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky od Fóra života. Sviečky budú
umiestnené na stolíku pri oltári Božského Srdca, kde je aj pripravená krabica na vaše milodary. Cena za
väčšiu sviecu 4 eurá, za menšiu je 1euro.
Oznamujeme, že v dňoch 08.12.2018 až 16.12.2018 budú v našej farnosti po 18-tich rokoch Ľudové
misie. Viac informácií bude zverejnených neskôr.

