
 
 

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      22.06.2020      do     28.06.2020 

26. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 22.06.2020  
Utorok 23.06.2020  
Streda 24.06.2020 Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť 
Štvrtok 25.06.2020  
Piatok 26.06.2020  
Sobota 27.06.2020 Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 28.06.2020 TRINÁSTA NEDEĽA CEZ ROK  

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 
+ Pavol – 10 výročie úmrtia; č. 163 
+ Žofia Veselovská; č. 337 

Utorok 17:00 
Poďakovanie za 50 rokov života Jána; č. 237 
Božie požehnanie rodiny Hermíny Kmečovej; č.199  

Streda 17:00 
+ Tomáš Kaleta – 30 rokov od úmrtia 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Štvrtok 17:00 
Poďakovanie za 18 rokov života Evy 
+ Pavol a Ľudmila Hudák, + rodičia a súrodenci 

Piatok 

 
17:00 

+ z rodiny Barlík, Vilčák, Boguskí 
+ z rodiny Rusiňák, Veľbackí 

Sobota 07:00 
Za veriacich farnosti 
+ Ján Žemba a jeho rodičia 

 16:00 Za mladomanželov Filipa a Ivanu 

Nedeľa 
06:30 Bp, zdravie rodiny Repka, Galajda, Kmeč, Fuchsovej 
08:00 Božie požehnanie rodiny Lešťákovej – prenos cez internet 
10:00 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny – prenos cez internet 

Oznamy: 

1. Dnes o 17:00 hod. Vás primiciant pozýva na nedeľné vešpery.  

2. Sväté omše budú ešte tento týždeň o 17:00 hod. s prenosom cez internet. Od pondelka 29.06.2020 už 

budú bývať tak ako bolo zaužívané. 

3. Od 17.06.2020 biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na 

nedeľných a sviatočných bohoslužbách. 

4. V pondelok (22.06.2020) od 14:00 do 17:00 hod., prosím rodičov spolu s deťmi, ktoré idú na 

prijímanie, aby si prevzali rovnošaty u pani Dronzekovej(NĽ 715). 

5. V pondelok o 19:00 hod, prosím všetkých tých, ktorí sa prihlásili do Fatimy o stretnutie! 

6. Od utorka (23.06.2020), začína príprava detí pred prijímaním. Rozpis deti dostali, je aj na nástenkách.  

7. V stredu v Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule prijme biskupskú vysviacku nový pomocný 

biskup Spišskej diecézy, Mons. Ján Kuboš, doterajší dekan-farár v Kežmarku. Televízia Lux bude 

vysielať v priamom prenose biskupskú vysviacku zo začiatkom o 09:45 hod. 

8. Na budúcu Nedeľu (28.06.) bude v našej farnosti slávnosť 1.sv.prijímania pri sv. omši o 10:00 hod. 

Prvé dve sv. omše sú preto posunuté o hodinu skôr !!! A to na 06:30 a 08:00. K eucharistickému 

stolu pristúpi 36 detí. V sobotu (27.06.2020) deti prvý krát pristúpia k sviatosti zmierenia o 09:00 hod., 

prosím aby s deťmi v sobotu prišiel aspoň jeden z rodičov. Sviatosť zmierenia pre rodičov, krstných 

rodičov, príbuzných bude cez týždeň, od pondelka do piatku pol hodiny po skončení svätej omše.  

9. Chceme sa poďakovať rodičom prvoprijímajúcich detí za veľké upratanie kostola, ktoré bolo v sobotu 

13.06.2020. Vyslovujeme im úprimné Pán Boh zaplať. 

10. Pri vstupoch do kostola si dezinfikujte ruky, rúška v interiéry (v kostole) sú povinné! 

11. Cez internet budeme vysielať sväté omše ešte tento týždeň: pondelok až piatok o 17:00 hod., 

v sobotu o 07:00 hod. a nedeľu o 08:00 a 10:00 hod.  
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