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 ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA „A“         14. MÁJ 2023 

❖ Májové pobožnosti: V mesiaci máj budú prebiehať pobožnosti k Panne Márii 10 minút pred sv. omšou 
a v nedeľu o 14:00. Ak nie je sv. omša, tak litániová pobožnosť bude takto: v Ludrovej o 17:30, Liptovskej 
Štiavnici o 17:00 a v Štiavničke o 17:30. 

❖ Prosebné dni: Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebné dni. Ich obsahom sú prosby 
za úrodu. Procesiu a požehnanie polí vykonáme v utorok z každej obce od 17:00 ako putovanie ku 
kaplnke sv. Jána Nepomúckeho. 

❖ Sväté omše za účasti detí: V nastávajúci týždeň pozývame všetky deti na sv. omšu s katechézou pre deti 
do Ludrovej v stredu o 18:00. Po nej bude nácvik na prvé sväté prijímanie. 

❖ Prvé sväté prijímanie: Na budúcu nedeľu budeme mať slávnosť prvého svätého prijímania pri sv. omši 
o 10:30 v Ludrovej. Počas týždňa v stredu a piatok budeme mať nácviky s deťmi v kostole v Ludrovej po 
sv. omši. Deti a rodičov budeme spovedať v sobotu od 9:00. Ostatných rodinných príslušníkov budeme 
spovedať priebežne počas týždňa. 

❖ Odpustová slávnosť v Kúte: 16. mája (utorok) o 18:00 budeme spoločne sláviť titul kaplnky sv. Jána 
Nepomuckého v Kúte. Začneme v každom kostole jednotlivých obcí našej farnosti o 17:00. Počas 
procesie sa pomodlíme litánie a spevy k úcte svätca – mučeníka spovedného tajomstva. 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR LUDROVÁ LIPT. ŠTIAVNICA ŠTIAVNIČKA 

15.5. 
PONDELOK 

Pondelok 
po 6. veľkonočnej nedeli 

PROSEBNÝ DEŇ 

18:00 
+ starí rodičia, 

Bartolomej a Jolana 274 

  

16.5. 
UTOROK 

SV. JÁNA NEPOMÚCKEHO, kňaza 
a mučeníka, titul kaplnky 
v lokalite Ludrová - Kút 

17:00 
Procesia do Kúta 

18:00 - Kút 
 

17:00 
Procesia do Kúta 

18:00 - Kút 
 

17:00 
Procesia do Kúta 
18:00 - Kút 

Na úmysel rodiny 97 

17.5. 
STREDA 

Streda 
po 6. veľkonočnej nedeli 

18:00 
Za zdr. a B. pož. 

spoločenstva matiek 

17:00 
+ Kamil 247 

 

18.5. 
ŠTVRTOK 

NANEBOVSTÚPENIA PÁNA, 

slávnosť – prikázaný sviatok 
18:00 

Za ľud farnosti 

17:00 
+ Mária 267 

18:00 
+ Ľubomíra 37 

19.5. 
PIATOK 

Piatok 
po 6. veľkonočnej nedeli 

18:00 
+ Janko a Janka 378 

17:00 
+ Mária 103 

 

20.5. 
SOBOTA 

Sobota 
po 6. veľkonočnej nedeli 

7:30 

+ manžel a štyria rodičia 
376 

 

15:00 
sobášna svätá omša 

17:30 
+ Jozef, Justína, 

Tomáš 

21.5. 
NEDEĽA 

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

10:30 
Prvé sväté prijímanie 

Za ľud farnosti 

8:00 
Za zdr. a B. pož. pre 

Editku 

9:15 
Za zdr. a B. pož. pre 

rodinu Jubilanta 
(50r.ž.) 
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 ❖ Prikázaný sviatok: Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to pracovný deň, no 
upozorňujeme na záväzok účasti na sv. omši a zdržiavanie sa nie nevyhnutných prác. V piatok po 
slávnosti Nanebovstúpenia Pána sa začneme modliť novénu pred sviatok zoslania Ducha Svätého. 

❖ Zbierka na masmédia: Na budúcu nedeľu (21.5.) bude zbierka na katolícke masmédia. 
❖ Farský tábor: Prosíme rodičov o vybavenie, respektíve doloženie železničných preukazov na bezplatnú 

dopravu k prihláškam. Animátori budú zbierať kópie preukazov po nedeľných svätých omšiach 
21.5.2023 vo všetkých troch kostoloch. Preukazy v túto nedeľu môžete odovzdať v ktoromkoľvek 
kostole. Cestovať budeme vlakom a potrebujeme zakúpiť lístky v dostatočnom predstihu s možnosťou 
bezplatných lístkov, ktoré majú ale obmedzenú kapacitu. 

❖ Výlet na Litmanovú: Farnosť Ružomberok - Biely Potok organizuje púť do Litmanovej, okr. Stará 
Ľubovňa. Ide o pekné prostredie na Hore Zvir. Návšteva tohto miesta bude spojená aj s prehliadkou 
hradu v Starej Ľubovni – podľa záujmu. Toto podujatie sa bude konať 20.mája 2023 v sobotu, 
odchod autobusu bude od fary na Bielom Potoku o 7:00 hod. Pri zaplnenom autobuse 48 miest je 
cena 12 €. Záujemci nech sa hlásia na tel. číslo: 0915 825 755. 

❖ Milodary: z pohrebu na kostol obetovali 50,- € 
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