
 
 

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      23.11.2020      do     29.11.2020 

48. týždeň  

 

 

 

  

 

         Liturgický kalendár: 

Pondelok 23.11.2020  
Utorok 24.11.2020 Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz, a spoločníci, mučeníci 
Streda 25.11.2020 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

Štvrtok 26.11.2020  
Piatok 27.11.2020  
Sobota 28.11.2020  
Nedeľa 29.11.2020 PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 
Božie požehnanie, zdravie pre rodičov; č. 72 
Poďakovanie za 65 rokov života Jána; č. 577 

Utorok 
06:30 + Terézia Čurejová, jej rodičia, súrodenci 
17:00 + Peter Rúra 

Streda 
06:30 Na úmysel celebranta 
17:00 Božie požehnanie, pomoc, zdravie pre Paulínu; č. 600 

Štvrtok 
06:30 Božie požehnanie pre rodinu Františka Rusiňáka; č. 473 
17:00 Poďakovanie za 75 rokov života Kataríny, Bp rodiny; č. 172 

Piatok 
 

06:30 + Unufrin a Kunikunda Boleš, ich deti, rodičia, starí rodičia 
17:00 Za členov Zázračnej medaily Panny Márie 

 18:30 Na úmysel celebranta (pre birmovancov) 
Sobota 07:00 + Tomáš a Viktória Repka, + Michal a + z rodiny 

 17:00 + Ján a Cecília, + Štefan Rybovič 

Nedeľa 

06:30 + Peter a + z rodiny Bondra 
07:30 + Júlia a Štefan Sekelský, +Štefan ml.; č. 231 
09:00 + Andrej a Peter 
10:30 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračujú stále.  

2. Tento týždeň pokračujú birmovné stretnutia v skupinkách. Každá skupinka bude rozdelená – tak aby na stretnutí nebolo 

viac ako 6 ľudí. Prosím o dodržiavanie opatrení – rúško povinné pre všetkých, dezinfekcia, rozostupy. Ten, kto má 

nariadenú karanténu sa stretnutia nezúčastňuje! V piatok večer bude ďalšia svätá omša pre birmovancov o 18:30 hod. 

3. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať: vo štvrtok od 09:00 do 10:00 hod. a od 15:00 do 16:00 hod. 

4. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok pozýva pripojiť sa k podujatiu pod názvom „Červená 

streda“, ktorá sa uskutoční 25. novembra 2020. Na svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, 

diskriminovaní alebo trpia existenčnou núdzou. Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista a chcú svoju vieru verejne žiť 

a vyznávať. V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Červená streda je deň, keď sa 

rôzne verejné objekty i kostoly na celom svete vysvietia na červeno. 

5. Na Prvú adventnú nedeľu nebudeme v kostole žehnať adventné vence.  

6. Na Prvú adventnú nedeľu sa pri východe z kostola bude konať jesenná zbierka na charitu. 

7. Pripomíname, že slovenskí biskupi udelili veriacim dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v nedele a 

prikázané sviatky. Zároveň vás však chceme povzbudiť, aby ste sa zúčastnili sv. omše spoločne v rodinách, 

zbožným a aktívnym sledovaním sv. omše vysielanej v katolíckych masmédiách (TV Lux, Rádio Lumen, 

prípadne prenos cez internet).  

8. Spolok Sedembolestnej Panny Márie oznamuje svojim členov, že členské za rok 2020, je potrebné odovzdať 

u pokladníka spolku, pána Jána Konkoľa a to v čase od 29.11.2020 do 13.12.2020. (od prvej do tretej adventnej nedele). 

Členské je 2 eurá. 

9. Zbierka na seminár bola 685 eur. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

Teraz bude nasledovať krátka pobožnosť zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, 

ktorá sa dnes koná vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Kto sa zúčastní na 

verejnom recitovaný modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok 

úplné odpustky. 
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