PROGRAM:
31. mája 2015

FARNÍK
MEDUGORJE

2015

TERMÍN: 4.7. - 11.7. 2015
CENA : 170 EUR

8 – dňový pútnický zájazd
... od veľkej udalosti
a odovzdania prekrásneho odkazu, či
posolstva ľuďom prostredníctvom
zjavení sa našej Nebeskej Matky:
„Keby ste vedeli, ako Vás veľmi
milujem, plakali by ste od radosti...“
v mestečku Medugorje, ubehlo veľa
času. Aj Vy máte možnosť spojiť sa
s nami v jednu vďačnú rodinu, ktorá
svojou úprimnou modlitbou chce
ďakovať, prosiť, obetovať s pokorou
v srdci.
Púť zahŕňa pobyt v Medugorji,
kúpanie v Jadranskom mori
a v jazerách s vodopádmi.

1. deň: pristavenie o 13,30 hod
rímskokatolíckom farskom úrade
v Novoti, pokračovanie po trase
Budapesť – Osijek – Sl. Šamac –
Doboj – Sarajevo – Medugorje
s krátkymi bezpečnostnými
zastávkami.
2.deň: predpokladaný príchod do
Medugorja v dopoludňajších
hodinách, ubytovanie, oddych,
strednutie s Oľgou –
oboznámenie sa o živote a
vizionárov v Medugorji, účasť na
duchovnom programe
v Medugorji.
3.deň: odchod autobusom na
celodenných výlet k moru
(Gradac), individuálny program,
večer duchovný program
v Medugorji.
4. deň: 04,00 hod krížová cesta na
vrch Kríževac, návšteva domu
narkomanov, večer duchovný
program v Medugorji, 22,00 hod
adoracia.
5. deň: odchod autobusom na
celodenných výlet k moru
(Gradac), individuálny program,

večer duchovný program
v Medugorji.
6. deň: 05,00 hod odchod na Podbrdo,
sv. omša, stretnutie s vizionárom,
v popoludňajších hodinách
oddych pri vodopádoch Kravice
spojený s kúpaním, cca 3 hodiny,
večer duchovný program
v Medugorji, 20,00 hod adoracia.
7. deň: sv.omša, odchod k moru
Tučepi – 9 hodinová
bezpečnostná prestávka, vo
večerných hodinách
pokračovanie v ceste na
Slovensko.
8. deň: príchod domov
v popoludňajších hodinách, sv.
omša.
V cene je zahrnuté: autobusová
doprava klimatizovaným autobusom,
5x ubytovanie, účasť kňaza,
sprievodca, parkovacie poplatky,
poplatok za vstup do Medugorja,
poplatok za tlmočnícke služby v Rádiu
Mária v Medugorji.
V cene nie je zahrnuté: komplexné
cestovné poistenie.
Zmena programu je vyhradená.
Počas jazdy autobusom technická
prestávka každé 3 -4 hodiny.
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Za zdravie Štefana
Jána a Kristínu Jakubiakových 871
Poďakovanie a BP pre deti, vnúčatá a ich
rodiny 311
z rodiny 788
syna 201
Poďakovanie za 40 rokov života a 20 rokov
manželstva 970
Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov o 830
večer
Teréziu, Magdalénu, Antona
Garajových, z rodiny Sivčákových, za
zdravie a BP pre rodinu Garajovú 1054
Albína Kovalčíka a duše v očistci 779
rodičov Štefana a Teréziu 210
Poďakovanie za 70 rokov života a BP pre
rodinu, rodičov 206
Poďakovanie za 30 rokov manželstva
Stanislava a Janky Serdelových 349
Za snúbencov

Oznamujeme
V štvrtok na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi
procesia s Najsv. Sviatosťou Oltárnou po večernej
sv. omši ( v prípade nepršania ). Prosím o prípravu
oltárikov ako minulý rok.
Zájazd do Medugorje 4. – 11. 07. 2015. Viď
program na nástenke!!! Môžete sa hlásiť u p. Eleny
Jakubjakovej, Novoť 561, tel. 0907 027 567, do 14.
júna 2015.
Prvý piatok v mesiaci jún:
Sviatosť zmierenia:
Utorok, štvrtok od 16.30 do 17.50
Streda deti od 15.00 – 15.45
DD v štvrtok od 10.00
Návšteva chorých v piatok od 8.00
Modlitba sv. ruženca na prvú sobotu v mesiaci jún:
1. Sv. Jozefa, robotníka 2. Sv. Justíny 3. Sv. Kláry
4. Sv. Košických mučeníkov 5. Sv. Ľudovíta,
francúzskeho kráľa
Stretnutie miništrantov v utorok po večernej sv.
omši. Účasť všetkých nutná!!!
Muzikálová rozprávka Príbeh z Tammiru v
Námestove v KD 07. 06. 2015 o 17.00. Predaj
lístkov (dosp 7 EUR, deti 5 EUR) v KD
v Námestove al. u kaplána (príp. v sakristii).

Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; 0911 590 230
e-mail: farnost@novot.sk
č. ú.: 0054179595/0900

Bohoslužby
01.06. – 07.06. 2015
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Sv. Justína, mučeníka, spom.

630
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Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov,
ľ. spom.

630
1800
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Sv. Karola Lwangu a spol.,
mučeníkov, spom.
Večerná sv. omša z nasledujúcej
slávnosti

1400
1800

NAJSVATEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA A KRVI,
slávnosť, prik. sviatok

630
900
1800
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Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka,
spom.

630
1800

So

Panny Márie v sobotu, ľ. spom.
Sobášna sv. omša

700
1600

DESIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

700
830
1030

Š
1

N
2
. . 2014 .0 0 do 18 .00 v KD

