
 

 
 

 

 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      22.05.2017      do     28.05.2017 

21. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 22.05.2017  
Utorok 23.05.2017  
Streda 24.05.2017  
Štvrtok 25.05.2017 Nanebovstúpenie Pána; slávnosť 
Piatok 26.05.2017 Sv. Filip Neri, kňaz 
Sobota 27.05.2017 

 

 
Nedeľa 28.05.2017 SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

 

Úmysly sv. omší:  

      Pondelok 17:00 Za všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, roľníkov 

Utorok 
06:30 + Ján, Kunikunda, Ján Konkoľ; č. 127 

18:00  + Johana Rura, Michal Repka, Anna a Štefan Štupák; č. 430 

Streda 
06:30 + Ondrej, Peter, Eduard; č. 408 

18:00 Poďak. za 60 rokov života Jozefa a 60 rokov života Anežky; č. 336 

Štvrtok 

06:30 Za veriacich farnosti 

16:00 + z rodiny Folvarčík, Kaleta; č. 377 

18:00  + Stanislav, Helena Žileckí, + Ján Žileckí; č. 115 

Piatok  
06:30 Božie požehnanie a zdravie rodiny; č. 638 

18:00  + z rodín Kmeč, Žileckí, Repka, + ctihodná sestra Amadea; č. 51 

Sobota 07:00 + Angela a Jozef Žileckí 

Nedeľa 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 + Anna – 5 rokov od úmrtia; + z rodiny Imrichovej 

10:30 Poďakovanie za 65 rokov života Paulíny Hudákovej 

Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes bude o 13:30 hod. Po jej skončení o 14:00 hod. bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. 

2. V pondelok o 16:30 hod. prosíme prvoprijímajúce deti, aby prišli do farského klubu na stretnutie. Bude nácvik 

piesní na prijímanie. 

3. Pondelok, Utorok a Streda sú prosebné dni – obsahom sú prosby za požehnanie úrody. Záväzný je iba jeden deň. 

V pondelok po sv. omši, v prípade priaznivého počasia, bude procesia ku kaplnke sv. Kríža. 

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

5. Spovedať sa bude tento týždeň v utorok a stredu od 17:30 hod.  

6. Vo štvrtok Eucharistická poklona nebude, ani Lectio divina. 

7. V piatok začína Novéna k Duchu Svätému. Modliť sa bude na začiatku večernej sv. omše spolu s májovou 

pobožnosťou. V sobotu na začiatku rannej svätej omše, v nedeľu pri popoludňajšej pobožnosti. 

8. Od piatka začína pre prvoprijímajúce deti deviatnik.  

9. V sobotu 27.05.2017 poobede o 13:00 hod. pozývame deti od tých najmenších (v sprievode rodičov) až do 5 

ročníka ZŠ (vrátane), na súťažné popoludnie pri príležitosti dňa detí. Sú pripravené v spolupráci s animátormi 

eRka zaujímavé súťaže, odmeny, atrakcie. Pribaľte si aj niečo dobré na opekanie, grilovanie. Touto cestou prosím 

hlavne starších miništrantov a animátorov eRka o pomoc pri príprave a službu usporiadateľov.  
10. V dňoch 25. - 28. 05. 2017 sa v Spišskej Kapitule uskutoční kultúrno-duchovný festival Spišský Jeruzalem, na 

ktorý ste všetci pozvaní. Viac informácií je na nástenke.  

11.  Na budúcu nedeľu pri výhode z kostola bude Zbierka na katolícke masmédia.  

12. Po skončení svätých omší si dnes môžu prevziať prihlášky na prijatie sviatosti birmovania: prváci, ktorí sú na 

stredných školách, ale aj starší, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania. Vyplnenú prihlášku, podľa pokynov na nej 

uvedených, odovzdajte do konca júna 2017.  
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