
  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      01.03.2021      do     07.03.2021 

09. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 01.03.2021  
Utorok 02.03.2021  
Streda 03.03.2021  
Štvrtok 04.03.2021  
Piatok 05.03.2021 Prvý piatok mesiaca 
Sobota 06.03.2021  
Nedeľa 07.03.2021 Tretia pôstna nedeľa 

 

Úmysly sv. omší: 

Pondelok 17:00 P 
Na úmysel celebranta (+ Irena a Jozef, + Irena) 
+ Viktor Vojčák ml.; č. 75 

Utorok 17:00 P 
Poďakovanie za 50 rokov života, Bp rodiny; č. 225 
Za Bohu známu a pokoj v duši 

Streda 17:00 P 
+ Ján Hudák – 5. výročie; č. 486 
+ Peter Žilecký; č. 629 

Štvrtok 17:00 P 
+ Matilda, Štefan, Anna, Štefan; č. 2 
+ Jozef, Ľudmila, Anna Barlík 

Piatok 

 
17:00 P 

Poďakovanie za 65 rokov života Jany; č. 330 
Božie požehnanie, zdravie pre Annu a jej rodiny; č. 412 

Sobota 07:00 P 
Božie požehnanie, zdravie rodiny Michala Repku; č. 508 
+ Izidor Konkoľ; č. 10 

Nedeľa 09:00 P 
Za veriacich farnosti  
+ Irena Rúra rod. Hudák; č. 265 

Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje.  

2. Pobožnosti krížovej cesty sú v našej farnosti takto: v piatok o 17:00 hod. a potom začne 

svätá omša. V nedeľu Krížová cesta po skončení svätej omše. 

3. Vo štvrtok 04.03.2021 bude od 15:30 do 16:45 hod. vyložená Sviatosť Oltárna k poklone. 

Poklona bude vysielaná online. O 16:45 hod. bude eucharistické požehnanie a potom začne 

svätá omša. 

4. V sobotu (06.03.21) bude o 07:00 hod. Fatimská pobožnosť na prvú sobotu v mesiaci a po 

nej hneď začne svätá omša. 

5. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary, ktoré dávate do pokladničky vo 

vchode, prípadne na účet farnosti, za milodary na Charitu, na kvety.  

6. Minulotýždňová zbierka na Charitu bola 1135 eur. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať! 

7. Vzadu sú niektoré tlačivá o poukázaní 2% zo zaplatenej dane. Vyplnené tlačivo je potrebné 

dať svojmu zamestnávateľovi. Aj takýmto spôsobom môžeme podporiť diela Cirkvi. 

8. Pre birmovancov: nakoľko stále platí núdzový stav a zákaz vychádzania, skúšanie sa 

odkladá na neurčitý čas. (keď to bude možné, skúšanie bude včas oznámené). Prosíme 

o opakovanie základných práv viery, základných modlitieb. Ďakujem za pochopenie. 

9. 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). 
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