
LITURGICKÉ OZNAMY  
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ľubica 

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica; Tel.: 052/45 662 32; farnostlubica@gmail.com; www.farnostlubica.sk  

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA  
Pondelok 15. marec Pôstna féria 
Utorok 16. marec Pôstna féria 
Streda 17. marec Pôstna féria 
Štvrtok 18. marec Pôstna féria 
Piatok 19. marec Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – slávnosť 
Sobota 20. marec Pôstna féria 
Nedeľa 21. marec PIATA PÔSTNA NEDEĽA 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Pondelok 1800 CELEBRANT † Anna Kleinová     

KAZATEĽ † Ján Adamjak – 5. výročie 

Utorok 1800 
CELEBRANT ZBP pre Ladislava Hutníka      
KAZATEĽ ZBP pre Máriu Halčinovú 

Streda 1800 CELEBRANT Za duše v očistci    
KAZATEĽ ZBP pre Mareka B. 

Štvrtok 1800 CELEBRANT † Mária a František Šleboda – 20. výročie   
KAZATEĽ ZBP pre Ladislava 

Piatok 1800 CELEBRANT ZBP pre Jozefa Jurička – 70 r. života 
KAZATEĽ ZBP pre Dávida I. 

Sobota 800 CELEBRANT † Elena Kapusňáková 
KAZATEĽ † Helena a František 

Nedeľa 
800 

LITURGIA 
SVÄTÉHO JÁNA 
ZLATOÚSTEHO 

Za veriacich farnosti 

1000 
CELEBRANT † Ján Rušin – ned. 70 r.       
KAZATEĽ † Helena a Juraj Nadanyi 

1. BOHOSLUŽBY: V rámci mimoriadnej situácie na Slovensku je verejné slúženie svätých omší zakázané. 
V tomto týždni od pondelka budú prenosy svätých omší opäť z nášho kostola prostredníctvom TV Ľubica 
a ich Facebookového účtu. Naďalej vysielame denne sväté omše aj prostredníctvom nášho kanála Youtube. 
Konkrétne odkazy na vysielanie sú na našej webovej stránke. Pre všetkých veriacich stále platí dišpenz od 
účasti na nedeľnej svätej omši. 

2. ADORÁCIA: Vo štvrtok po svätej omši bude krátka Eucharistická adorácia s Eucharistickým požehnaním. 
3. KRÍŽOVÁ CESTA: V piatok sa budeme pol hodinu pred svätou omšou, teda o 1730, modliť pobožnosť 

Krížovej cesty. Pozývame vás zapojiť sa do tejto modlitby.  
4. MAREC: V mesiaci marec sa ku koncu svätej omše modlíme Litánie k svätému Jozefovi. Pre všetkých vás, 

ktorí sa chcete taktiež modlievať tieto litánie, sme pripravili malé obrázky s litániami, ktoré si môžete zdarma 
vyzdvihnúť v predajni COOP Jednota v Ľubici, pri pošte.  

5. BIRMOVANCI: Biskupský úrad určil termín vysluhovania sviatosti birmovania na 16.5.2021 o 1000 hod. 
Nakoľko nie je možné osobné stretnutie s našimi birmovancami, prednášky budú pokračovať na Youtube 
našej farnosti v sobotu o 900 a bude k dispozícii na Youtube až do nedele večera. Na farskej stránke bude 
v tom istom čase aj pracovný list, ktorý je potrebné vypracovať.  

6. PSP: Termín prvého svätého prijímania v našej farnosti je 30.5.2021 o 1000 hod. 
7. ZBIERKA: KBS vyhlásila na budúcu nedeľu zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Nakoľko sa 

neslúžia verejné sväté omše, prispieť môžete elektronicky na účet: SK93 1100 0000 0029 4546 3097. 
8. MILODARY: Ďakujeme všetkým, ktorí ste aj v tomto týždni prispeli na chod farnosti. Kto by mal záujem 

tiež prispieť na chod farnosti, môže tak urobiť prostredníctvom prevodu na farský účet, ktorý je na našej 
webovej stránke farnosti www.farnostlubica.sk. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 
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