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

05.10.2018

do

11.11.2018

45. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

05.11.2018
60.11.2018
07.17.2018
08.11.2018
09.11.2018 Výročie posviacky Lateránskej baziliky
10.11.2018 Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
11.11.2018 TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

06:30
18:00 DN
06:30
18:00 DN
06:30
18:00 DN
06:30
18:00 DN

06:30
18:00

Sobota
Nedeľa

07:00
07:30
09:00
10:30

+ rodičov, súrodencov, príbuzných, priateľov
na úmysel celebranta
za duše v očistci
+ Michal a Paulína Repka, + Ernest a Anna Hamrák
+ veriacich pochádzajúcich z Novej Ľubovne
+ rehoľná sestra Amadea Jendrichovská
+ kňazov pochádzajúcich a pôsobiacich v Novej Ľubovni
+ z rodiny Smoroň, starí rodičia Trembáčoví a Dzuroví
+ Pavlína Štellmachová a + z rodiny Štellmach
+ Stanislav a Helena Žileckí; č. 629
+ z rodiny Alexovič: Benedikt, Karol, Eva, Alexander, Mária; č. 497
+ Matilda Barlíková
Božie požehnanie pre rodinu Vojčákovú a Parížkovú
Poďakovanie za 40 rokov manželstva Ladislava a Anny; č. 418

Oznamy:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Dnes o 13:30 bude v kostole stretnutie členov RB – na výmenu kartičiek. Prosím o dochvíľnosť. Potom
bude pobožnosť o 14:00 hod. v Kostolíku na cintoríne. (v prípade nepriaznivého počasia v DN)
Tento týždeň sa celá Cirkev modlí za zosnulých. Večerné sv. omše cez týždeň (Pondelok - Štvrtok), budú
v Dome nádeje na cintoríne. Ranné sv. omše budú v kostole. Pred večernou sv. omšou v DN bude spoločná
ružencová pobožnosť za zosnulých o 17:30 hod. Bude ju viesť kňaz a hneď po nej začne sv. omša.
Vo štvrtok adorácia nebude.
V čase od 1. novembra do 8. novembra môže veriaci raz denne získať odpustky pre duše v očistci, ak
nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých. Treba splniť aj ostatné obvyklé
podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.
Spovedať tento týždeň budeme pondelok až štvrtok od 17:30 hod. v Dome nádeje.
Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a
slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do
podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurzu sa môžu zúčastniť aj
katechéti, kňazi a zasvätené osoby, ktorí slúžia alebo chcú slúžiť vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti
o manželskej láske a plodnosti. Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v
termínoch: November 2018, Január a Marec 2019. Miesta a konania kurzu: Poprad 17.11.2018 od 14:0018:00 hod. Dolný Kubín 24.11.2018 od 14:00-18:00 hod. Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia
nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk. Prihlásiť sa je možné: Poprad do 13.
11. 2018. Dolný Kubín do 20. 11. 2018
Od dnešnej nedele, až do začiatku Ľudových misií v našej farnosti, sa budeme spoločne na záver každej
svätej omše modliť modlitbu za sväté misie. Kto by mal záujem sa ju modliť aj súkromne pri svojich
osobných modlitbách, vzadu na stolíku je k dispozícii.

