
 

 
 

 

 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      15.05.2017      do     21.05.2017 

20. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 15.05.2017  
Utorok 16.05.2017 Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník 
Streda 17.05.2017  
Štvrtok 18.05.2017  
Piatok 19.05.2017  
Sobota 20.05.2017 

 

 
Nedeľa 21.05.2017 ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

Úmysly sv. omší:  

      Pondelok 18:00 + Pavol Smoroň  

Utorok 
06:30 + Júlia a Karol Konkoľ; č. 305 

18:00  + Vavrinec a Viktória Janči, + Šimon Kaleta; č. 91 

Streda 
06:30 + Viktor Repka – 20 výročie úmrtia 

18:00 Božie požehnanie rodín Rabatin a Mancal; č. 114 

Štvrtok 
06:30 + členov Bratstva Božského Srdca 

18:00  Poďakovanie za 60 rokov života Ľuboslavy, Bp rodiny; č. 585 

Piatok  
06:30 + Júlia Barlíková – 30 rokov od úmrtia,; + z rodiny; č. 59 

18:00  + Antónia Olšavská - výročná 

Sobota 06:30 + Juliana Olšavská  

Nedeľa 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 + Janka Repková - výročná 

10:30 Poďak. za 55 r. manželstva Petra a Jany; Poďak. za 75 r.ž. Jany; č. 549 

Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes nebude. Všetkých Vás pozývame o 14:00 hod. do Kultúrneho domu na program, ktorý 

z príležitosti Dňa matiek pripravili žiaci a učitelia ZŠ.  

2. V pondelok o 14:00 hod. bude pohreb + Jána Kmeča. Začne svätou omšou v Dome Nádeje. 

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

4. Spovedať sa bude tento týždeň v stredu od 17:30 hod. a vo štvrtok od 17:00 hod. 

5. 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.  

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

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

Kto má záujem sa zúčastniť púte,  nech sa zapíše v sakristii kostola. Odchod autobusu je o 07:30 hod. - 

parkovisko pod kostolom. Prosím o presnosť.  

8. V nedeľu 21.05.2017 bude o 14:00 hod. stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Prosím aspoň 

jedného rodiča o účasť. 

9. Zápis na birmovku: Na budúci rok plánujeme sviatosť birmovania. Príprava začne od septembra, zápis 

bude do leta tohto roku. Pôjde o tieto ročníky: terajší ôsmaci, deviataci, prváci na strednej a starší, ktorí 

chcú prijať sviatosť birmovania. Mladšie ročníky nie. Tento týždeň, pán kaplán rozdá v škole terajším 

ôsmakom a deviatakom prihlášky na sviatosť birmovania. V nedeľu 21.05.2017 si po každej svätej omši 

budú môcť vyzdvihnúť v sakristii prihlášku stredoškoláci alebo dospelí, ktorí chcú prijať sviatosť 

birmovania. Prosím rodičov nech si pozorne prečítajú prihlášku. Vyplnenú prihlášku, podľa pokynov na 

nej uvedených, odovzdajte do konca júna 2017. 

10. Zbierka na seminár z minulej nedele bolo 670,20 eur. Všetkým za milodary úprimné Pán Boh zaplať!  
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