
 

 
 

 

 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      08.05.2017      do     14.05.2017 

19. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 08.05.2017  
Utorok 09.05.2017  
Streda 10.05.2017  
Štvrtok 11.05.2017  
Piatok 12.05.2017  
Sobota 13.05.2017 

 

Panny Márie Fatimskej 
Nedeľa 14.05.2017 PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

Úmysly sv. omší:  

      Pondelok 18:00 + Katarína Repková – 15výročie úmrtia; č. 416 

Utorok 
06:30 Za predstavených, seminaristov, dobrodincov, zamestnancov seminára 

18:00  + Helena Folvarčíková; č. 149 

Streda 
06:30 + Martin a Antónia Boďo, + deti; č. 305 

18:00 Božie požehnanie rodín Čoma, Firc, Repka; č. 475 

Štvrtok 
06:30 + z rodiny Kaleta, Smrek, Bondra, Repka; č. 140 

18:00  Poďak. za 60 rokov života Bohumily, B. požeh. rodiny Štefaňák; č. 139 

Piatok  
06:30 + František, Margita Kurňava a ich rodičia, + Miroslav Olejár; č. 563 

20:00  na úmysel celebranta 

Sobota 07:00 + Pavol Folvarčík a jeho rodičia; č. 594 

Nedeľa 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 Božie požehnanie, zdravie pre Patrika 

10:30 + Johana Hudáková 

Oznamy: 

1. Dnes je pri východe z kostola Zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať! 

2. Dnes popoludní pobožnosť bude o 13:30 hod. Zároveň bude stretnutie členov Ružencového bratstva. 

3. V utorok vytvoríme Duchovný most s Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka. Ranná svätá 

omša bude obetovaná za predstavených, seminaristov, dobrodincov a zamestnancov nášho seminára.  

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

5. Sviatosť zmierenia sa bude tento týždeň vysluhovať v stredu od 17:30 hod. a vo štvrtok od 17:00 hod. 

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

bude Eucharistické požehnanie spojené s májovou pobožnosťou. Potom začne svätá omša.  

7. Vo štvrtok o 19:00 hod. Vás pozývame do farského klubu na Lectio divina. 

8. V piatok bude večerná svätá omša posunutá. Začne o 20:00 modlitbou posvätného ruženca, potom bude 

sprievod okolo kostola so sochou Fatimskej Panny Márie, po skončení sprievodu začne samotná svätá 

omša. V sobotu je výročie Fatimských zjavení, preto sme sa rozhodli aj takýmto spôsobom si to 

pripomenúť. Pozývame všetkých deti, mládež, stredný vek, ale aj starších. Prosím prineste si so sebou aj 

sviece na procesiu, na ktorú pôjdeme všetci. 

9. Deti, ktoré sa prihlásili na Misijnú púť detí do Levoče zraz bude v sobotu 13.05.2017 o 06:45 hod. na 

farskom dvore. Odchod autobusu je o 07:00 hod. Vezmite si so sebou vhodné oblečenie, jedlo a pitný 

režim na celý deň, šiltovku, pršiplášť. Nezabudnite ani na účastnícky príspevok a príspevok na autobus 

2.50€ a obetný dar- trvanlivé potraviny a čokoľvek z drogérie. Predpokladaný príchod detí z púte je 

približne okolo 16:00 hod. Tešia sa na vás vaši animátori.  

10. V sobotu 13.05.2017 o 17:00 hod., prosím členov pastoračnej rady o stretnutie. Stretnutie bude na fare. 

11. V sobotu 20.05.2017 v rámci prebiehajúceho roku Sv. Martina, náš dekanát putuje na Spišskú Kapitulu. Je 

objednaný jeden autobus, kto má záujem sa zúčastniť púte, prosím nech sa zapíše čím skôr v sakristii kostola. 
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