
 

 
 

 

 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      03.04.2017      do     09.04.2017 

14. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 03.04.2017  
Utorok 04.04.2017  
Streda 05.04.2017  
Štvrtok 06.04.2017  
Piatok 07.04.2017  
Sobota 08.04.2017 

 

 
Nedeľa 09.04.2017 KVETNÁ NEDEĽA/ NEDEĽA UTRPENIA PÁNA  

 

Úmysly sv. omší:  

      
Pondelok 18:00 

+ Eduard Konkoľ – 15 výročie úmrtia; č. 225 

Za členov Ružencového bratstva (úmysel správcu farnosti) 

Utorok 
06:30 + Gabriel, Mária, Ján Žemba; č. 137 

18:00  Poďakovanie za 80 rokov života Márie Barlíkovej; č. 597 

Streda 
06:30 

Božie požehnanie rodiny Anny Konkoľovej, Bp pre jej deti; č. 174 

Božie požeh., pomoc Ducha Svätého pre deviatakov (úmysel správcu) 

 večerná svätá omša nebude!!!! 

Štvrtok 
06:30 + Margita a Andrej, Karol a ich rodičia; č. 375 

18:00  Božie požehnanie pre Františka a Martu – 20 výročie sobáša; č. 824 

Piatok  
06:30 + František Konkoľ – 5 výročie úmrtia 

18:00  + Viktor, Pavlína Repka a ich deti a rodičia; č. 446 

Sobota 07:00 + Agnesa Štelmachová; č. 156 

Nedeľa 

07:30 + Vincent Kaleta; č. 243 

09:00 + Monika Repková – 5 výročie úmrtia; č. 251 

11:00 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

1. Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 13:30 hod. Zároveň je to stretnutie členov RB. 

2. V pondelok 03.04.2017 je výročie obnovenia Ružencového bratstva v našej farnosti. Členovia RB pri 

tejto príležitosti môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

3. V pondelok 03.04.2017 o 19:00 hod., poprosím členov Hospodárskej rady farnosti o stretnutie. 

4. V stredu Vás o 15:00 hod. pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva. 

5. V stredu večerná svätá omša nebude, z dôvodu vysluhovania sviatosti zmierenia v Starej Ľubovni. 

6. Vo štvrtok bude na konci svätej omše krátka Adorácia spojená so vzývaním sv. Martina. 

7. Ku chorým, ktorí sú zapísaní, ale aj ku prvopiatkárom, pôjdeme v piatok 07.04. od 08:00 hod. 

8. Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude v našej farnosti v sobotu 08.04.2017 v čase od 

09:30 – 12:00; 13:30 – 15:00. hod. Využite prítomnosť viacerých kňazov z dekanátu. Snažme sa 

zodpovedne pripraviť na prijatie tejto sviatosti dobrým spytovaním svedomia a úprimnou ľútosťou. 

9. Na Kvetnú nedeľu bude pri všetkých svätých omšiach požehnanie ratolestí. 

10. Počas sviatkov sa zanesie chorým sväté prijímanie. Prosím aby ste chorých (aj prvopiatkárov) zapísali 

v sakristii.  Sväté prijímanie sa prinesie vo Veľký piatok, a na Veľkonočnú nedeľu. 

11. Tento týždeň je zároveň prvopiatkový, nakoľko spovedáme už v okolitých farnostiach a v sobotu je 

v našej farnosti spoločná svätá spoveď pred Veľkonočnými sviatkami, vysluhovanie sviatosti zmierenia 

pred prvým piatkom bude takto: V pondelok od 17:00 do 17:50 hod. V utorok a štvrtok doobeda od 

09:00 do 10:00 hod.  
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