
 

 
 

 

 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      29.05.2017      do     04.06.2017 

22. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 29.05.2017  
Utorok 30.05.2017  
Streda 31.05.2017  
Štvrtok 01.06.2017 Sv. Justín, mučeník 
Piatok 02.06.2017 Prvý piatok mesiaca 
Sobota 03.06.2017 

 

Sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci 
Nedeľa 04.06.2017 NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO  

 

Úmysly sv. omší:  

      Pondelok 18:00 Poďakovanie za 70 rokov života Maxima Konkoľa; č. 502 

Utorok 
06:30 + Bonifác, Viktória, Emil Štellmach; č. 37 

18:00  + Ján Bača – 10 výročie úmrtia, + Mária 

Streda 
06:30 + František Petrík 

18:00 + Pavol Repka – 10 výročie úmrtia; č. 574 

Štvrtok 
06:30 + Štefan Rusiňák a rodičia; č. 157 

18:00  + Pavlína Ochotnícka rod. Jančiová - výročná 

Piatok  
06:30 + Jozef a Mária Smrek; č. 191 

18:00  Božie požehnanie rodín Rura, Novák, Kučera; č. 400 

Sobota 
19:15 Fatimská pobožnosť 

20:00 Za veriacich farnosti 

Nedeľa 

06:30 Poďakovanie za 60 rokov života Petra, Bp rod. Krupkovej; č. 407 

08:00 Poďakovanie za 50 rokov života Jána, Bp rodiny; č. 391 

10:00 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 

Oznamy: 

1. Dnes je Zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať! 

2. Pobožnosť dnes bude o 13:30 hod.  

3. Tento týždeň je prvopiatkový; sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto:  

Pondelok, utorok a stredu s štvrtok od 16:30 do 17:50 hod. V piatok od 17:00 do 18:00 hod.  

V stredu a štvrtok aj doobeda od 09:00 do 10:00 hod. Ku chorým v piatok od 08:00 hod. 

4. Vo štvrtok bude od 16:30 hod., vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone do 17:50 hod., kedy bude 

eucharistické požehnanie. Potom začne svätá omša. 

5. Lectio divina tento týždeň nebude. 

6. Na budúcu Nedeľu (04.06.) bude v našej farnosti slávnosť 1.sv.prijímania pri sv. omši o 10:00. Prvé dve sv. 

omše sú preto posunuté o hodinu skôr !!! A to na 06:30 a 08:00. K eucharistickému stolu pristúpi 37 detí. 

V sobotu (03.06.) deti prvý krát pristúpia k sviatosti zmierenia o 09:00 hod., prosím aby s deťmi v sobotu 

prišiel aspoň jeden z rodičov. 

7. Sviatosť zmierenia pre rodičov, krstných rodičov, príbuzných bude cez týždeň, podľa prvopiatkového 

rozpisu. 

8. V sobotu ranná svätá omša nebude, ale bude večer o 20:00 hod. Vigília Zoslania Ducha Svätého. Pred ňou 

začne o 19:15 hod. Fatimská pobožnosť. 

9. Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom 

letných kántrových dní: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 

10. Chceme sa poďakovať rodičom prvoprijímajúcich detí za včerajšie poupratovanie kostola. Vyslovujeme im 

úprimné Pán Boh zaplať. 

11. Vyšla nová kniha pod názvom "Spoznávam Ježiša." Obsahuje zamyslenia na nedeľné evanjelia na všetky tri 

liturgické roky. Je určenám najmä mladým ľuďom, rodičom a ich deťom, rep. starým rodičom a ich vnukom, 

aby ste si mohli nedeľné evanjelium prečítať v kruhu rodiny, k nemu pridať krátky príbeh a trochu o tom 

popremýšľať. Kniha má biskupské schválenie. Stojí 7 EUR a môžete si ju zakúpiť buď vzadu na stolíku 

alebo priamo u pani Hubeňákovej, 

mailto:fu.novalubovna@gmail.com

