
  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      19.04.2021      do     25.04.2021 

16. týždeň    

 

 

        Liturgický kalendár: 

Pondelok 19.04.2021  
Utorok 20.04.2021  
Streda 21.04.2021  
Štvrtok 22.04.2021  
Piatok 23.04.2021 Sv. Vojtech, biskup a mučeník 
Sobota 24.04.2021  
Nedeľa 25.04.2021 ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ /NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 

 

 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
18:00 + Vincent Folvarčík – 30 dňová; č. 621 

 + Janka Krotáková 

Utorok 
18:00 + Juliana a Pavol Olšavskí 

 Na úmysel celebranta 

Streda 
18:00 + Peter Vresilovič; č. 549 

 + Melichard, Matilda, Johana, Paulína; č. 53 

Štvrtok 
18:00 + Pavol Štellmach 

 Poďakovanie za 60 rokov Miroslava, Bp rodiny 
Piatok  18:00 + Johana Hanečáková – výročná; č. 57 

  + z rodiny Repka, Hudák, Lang; č. 591 

Sobota 
07:00 + Terézia Čurejová, jej rodičia, súrodenci 

 + Alexander a Mária Alexovič; č. 265 

Nedeľa 
  

09:00 Za veriacich farnosti 
 Poďak. za 40 rokov manželstva Pavla a Heleny, Bp rodiny; č. 400 

Oznamy: 

1. Prenos svätých omší cez internet pokračuje. Čas svätých omší cez týždeň sa posúva 

o hodinu. Ďakujem za pochopenie. 

2. Opatrenia: svätých omší sa môžu od pondelka 19.04.2021 zúčastniť veriaci a to takto. Na 

15m2 jeden veriaci. Počet, ktorý sa vojde do nášho kostola je 27 vrátane kňaza a najbližšej 

asistencie ( 2 kňazi, 2 kostolníci, organista, služba pri prenose a upratovačka – to sme 7.  

• Na prvý úmysel 10 a  na druhý úmysel 10 – spolu 27).  

• Prosím aby sa to dodržiavalo – iba tí, ktorí majú úmysel vojdú do kostola.  

• Prosím mať nasadený respirátor, dezinfikovať si ruky pri vstupe.  

• Dodržiavať 2 metrové rozostupy pri vstupe a odchode z kostola, pri pristupovaní na 

prijímanie.  

• Kostol sa bude otvárať 15 minút pred začiatkom svätej omše. 

3. Zbierka: Boží hrob bola 510,70 eur. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom! 

4. Budúca nedeľa je Nedeľa dobrého pastiera. V túto nedeľu sa uskutoční zbierka na seminár. 

Zbierka prebehne pri východe z kostola, ale cez celý týždeň môžete zložiť svoj milodar do 

pokladnička v kostole alebo do poštovej schránky na farskom úrade. 

5. Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná. 

6. Pripomíname, že slovenskí biskupi udelili veriacim dišpenz od fyzickej účasti na 

sv. omši v nedele a prikázané sviatky. 
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