
LITURGICKÉ OZNAMY  
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ľubica 

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

PIATA PÔSTNA NEDEĽA  
Pondelok 22. marec Pôstna féria 
Utorok 23. marec Pôstna féria 
Streda 24. marec Pôstna féria 
Štvrtok 25. marec Zvestovanie Pána – slávnosť  
Piatok 26. marec Pôstna féria 
Sobota 27. marec Pôstna féria 
Nedeľa 28. marec KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA 

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 
Pondelok 1800 CELEBRANT † Emil Melcher  

KAZATEĽ ZBP pre Jozefa, deti, vnúčatá a pravnúčatá 

Utorok 1800 
CELEBRANT † z rod. Kapolka a Neupauer  
KAZATEĽ ZBP pre r. Starinskú a Harnišovú 

Streda 1800 CELEBRANT † Helena Sarnová 
KAZATEĽ † Milan Jerdonek a Ružena Šugareková 

Štvrtok 1800 CELEBRANT † Mária Štellmachová 
KAZATEĽ ZBP pre r. Jerdonkovú 

Piatok 1800 CELEBRANT † František a Anna Vojtánek – 35. výročie 
KAZATEĽ † Katarína, Peter, Jakub a Anna – 10. výročie 

Sobota 800 CELEBRANT † Mária a Jozef 
KAZATEĽ † z rod. Sládek 

Nedeľa 1000 
CELEBRANT Za veriacich farnosti 
KAZATEĽ † Júlia a František   

1. BOHOSLUŽBY: V rámci mimoriadnej situácie na Slovensku je verejné slúženie svätých omší zakázané. 
V tomto týždni od pondelka budú prenosy svätých omší z Gréckokatolíckeho chrámu Usnutia Presvätej 
Bohorodičky v Ľubici. Prenos našich svätých omší budeme vysielať prostredníctvom Youtube kanála. 
Nedeľnú svätú omšu budeme sláviť z nášho kostola, nakoľko na Kvetnú nedeľu potrebujeme kantora, ktorého 
u našich bratov Gréckokatolíkov nemáme. Prenos nedeľnej svätej omše pôjde teda tiež iba cez 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. ERKO: Na budúcu nedeľu o 1500 sa budú naši eRkári modliť pobožnosť Krížovej cesty. Táto krížová cesta 

bude vysielaná prostredníctvom Youtube kanála na tomto linku: https://youtu.be/6_QVG8HvV1Y. Pozývame 
všetky deti, ale aj vás milí veriaci, zapojiť sa do tejto modlitby. 

5. BIRMOVANCI: 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. ZBIERKA: KBS vyhlásila na dnešnú nedeľu zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Nakoľko sa 
neslúžia verejné sväté omše, prispieť môžete elektronicky na účet: SK93 1100 0000 0029 4546 3097. 

7. 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. 


