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

03.12.2018

do

09.12.2018

49. týždeň
Liturgický kalendár:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

03.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
06.12.2018
07.12.2018
08.12.2018
09.12.2018

Sv. František Xaverský, kňaz

Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Pondelok
Utorok
Streda

06:00
18:00
06:00
18:00
06:00
18:00

Štvrtok

06:00

Piatok

06:00
18:00
08:00
10:00
17:00
07:30
09:00
10:30

Sobota
Nedeľa

Prosba o požehnané adventné obdobie pre našu farnosť
+ Peter Rúra; č. 182
Božie požehnanie pre rodinu Tomáša Poľančíka
+ Júlia – 10. výročie úmrtia; č. 420
+ Andrej, Mária, Júlia; č. 309
Poďakovanie za 40 rokov života Terézie; č. 511
Na úmysel Hornej kaplnky
Božie požeh., zdravie pomoc pre Hermínu a jej rodinu; č. 199
večer svätá omša nebude
+Jozef, Cyril, Mária; č. 304
Poďakovanie za 70 rokov života Anny, Bp rodiny; č. 174
Božie požehnanie rodiny Konkoľovej; č.450
Poďakovanie za 30 rokov života Márie
Za veriacich farnosti
+ Pavol; č. 99
Poďakovanie za 70 rokov života Pavla, Bp rodiny; č. 244
Božie požehnanie pre včelárov našej farnosti

Oznamy:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Dnes pobožnosť bude o 13:00 hod., zároveň bude stretnutie členov Ružencového Bratstva.
Farský úrad v NĽ, Obecný úrad v NĽ, eRko a Farská charita v NĽ vás dnes pozývajú na Charitný
kahanček lásky, ktorý sa uskutoční od 14:00 hod. v Kultúrnom dome v NĽ.
Počas adventného obdobia budú ráno rorátne sv. omše o 06:00 hod., pri ktorých si môžete doniesť aj
zasvietené lampáše z domu. Na rorátne sväté omše pozývame aj deti spolu s rodičmi.
Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme takto: V pondelok, utorok, stredu a piatok poobede od
17:00 do 18:00 hod. V piatok ráno od 08:00 hod., pôjdeme ku chorým. Tento týždeň využité hlavne tí,
ktorí sviatosť zmierenia naozaj potrebujete. Počas misií bude príležitosť prijať sviatosť zmierenia.
V stredu na večernú svätú omšu o 18:00 hod. naša farnosť spoločne s Obecným úradom pozvali vzácneho
hosťa – biskupa z Myry – sv. Mikuláša. Pozývame všetky deti.
Vo štvrtok večerná svätá omša, ani adorácia nebude.
V sobotu máme prikázaný sviatok Nepoškvrnenéhé počatie Panny Márie. Sväté omše zo slávnosti budú
takto doobeda o 08:00 a 10:00 hod. Poobede o 17:00 hod. svätou omšou začínajú Ľudové misie v našej
farnosti. Program je na nástenkách, aj na internete. Pozývame na tieto misie predovšetkým veriacich
z našej farnosti – pre Vás sú v prvom rade určené. Prosím rodičov, aby podľa programu umožnili deťom
zúčastňovať sa svätých omší, ktoré sú pre deti vyhradené.
Pri príležitosti sviatku sv. Ambróza – patróna včelárov, bude v Nedeľu (09.12.) sv. omša o 10:30 za
včelárov.
Prosíme členov Bratstva Sedembolestnej Panny Márie, aby si členské za rok 2018 vyrovnali do Tretej
adventnej nedele, u pána pokladníka Jána Konkoľa. Členské 2 €.
Stále sa môžete zapísať na Podomovú návštevu kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily.

