
 

 
 

 

 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      24.04.2017      do     30.04.2017 

17. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 24.04.2017  
Utorok 25.04.2017 Sv. Marek, evanjelista 
Streda 26.04.2017  
Štvrtok 27.04.2017  
Piatok 28.04.2017  
Sobota 29.04.2017 

 

Sv. Katarína Sienska, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy 
Nedeľa 30.04.2017 TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

Úmysly sv. omší:  

      Pondelok 18:00 + Vincent Sekelský – 5 výročie úmrtia 

Utorok 
06:30 Božia pomoc pre Patrika 

18:00  Poďak. za 60 r. života Pavla a 30 r. života Beáty, Bp rodiny; č. 400 

Streda 
06:30 + Benedikt a Júlia Repka 

18:00 + vdp. Ignác Žemba – nedož. 100 rokov 

Štvrtok 
06:30 + Mária, Jakub, Jozef Smrek, + Jozef Bondra 

18:00  + Peter Bondra – 25 výročie úmrtia, + rodičia; č. 548 

Piatok  
06:30 + z rodiny Konkoľ a Fába 

18:00  + z rodiny Škapura, Vilček, Barlík 

Sobota 07:00 Poďakovanie za 45 r. života Anny, Bp rodiny; č. 888 

Nedeľa 

07:30 Božie požehnanie pre rodinu Starinskú; č. 810 

09:00 + Jaroslav, Jozef, Štefan Dratva 

10:30 Na úmysel celebranta 

Oznamy: 

1. Dnes popoludní bude pobožnosť o 15:00 hod. v hodine Milosrdenstva. V dnešnú Nedeľu Božieho 

Milosrdenstva je možné získať úplné odpustky, kto si nábožne uctí verejne vystavený obraz 

Božieho milosrdenstva a pomodli sa Otče náš a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych, napr. 

Milosrdný Ježišu, dôverujem v Teba. Odpustky možno získať za obvyklých podmienok: sv. spoveď, 

sv. prijímanie a modlitba na úmysel svätého otca. 

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

3. Vo štvrtok bude od 17:00 hod., vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone do 17:45 hod., 

kedy bude eucharistické požehnanie. Potom začne svätá omša.  

4. Vo štvrtok po svätej omši pozývame na Lectio divina, do farského klubu. 

5. Spovedať budeme tento týždeň v stredu od 17:30 hod. a štvrtok od 17:00 hod. 

6. Na budúcu nedeľu 30.04.2017 o 15:00 hod. Vás srdečne pozývame na Veľkonočný koncert, ktorý 

sa uskutoční v našom kostole. Vystúpia na ňom Chrámový zbor z Podolínca, Detský spevokol z 

našej farnosti a Mužský spevácky zbor z našej farnosti. Všetci ste srdečne pozvaní. 

7. eRko a farský úrad v Novej Ľubovni pozýva všetky detí na Misijnú púť detí do Levoče, ktorá sa 

uskutoční 13.05.2017. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za 

ich vianočné koledovanie. Detí, ktoré sa chcú stať súčasťou púte sa môžu zapísať na pripravený 

papier vzadu na stolíku najneskôr do 30.04. (t.j. nedeľa). Obetným darom tento rok je čokoľvek z 

drogérie alebo trvanlivé potraviny, ktoré poslúžia ľuďom v núdzi a bez domova v Spišskom 

regióne. Účastnícky príspevok a príspevok na autobus sú 2,50 €. Ďalšie bližšie informácie budú 

vyhlásené priebežne.  

8. Od roku 2003 sa Tretia veľkonočná nedeľa slávila ako Biblická nedeľa. Na návrh Katolíckeho 

biblického diela na Slovensku biskupi na 86. plenárnom zasadaní KBS schválili zmenu času tohto 

slávenia. Od tohto roku 2017 sa ako Biblická nedeľa bude sláviť Druhá adventná. Viac informácii 

nájdete na webovej stránke Katolíckeho biblického diela. 
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