
 

 
 

 

 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      05.06.2017      do     11.06.2017 

23. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 05.06.2017 Svätodušný pondelok 
Utorok 06.06.2017  
Streda 07.06.2017  
Štvrtok 08.06.2017 Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza 
Piatok 09.06.2017  
Sobota 10.06.2017 

 

 
Nedeľa 11.06.2017 NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

 

Úmysly sv. omší:  

      
Pondelok 

06:30 + Mária Turlíková; č. 363 

18:00 Poďakovanie za 40 rokov života Márie; č. 139 

Utorok 
06:30 Poďakovanie za 60 rokov života Petra, Bp rodiny; č. 407 

18:00  Poďakovanie za 25 r. manželstva Jána a Heleny, Bp rodiny; č. 237 

Streda 
06:30 + Ján a Zuzana Konkoľ, + Gregor Konkoľ; č. 186 

18:00 Božie požehnanie rodiny Kolářovej 

Štvrtok 
06:30 Božie požehnanie a zdravie pre Jozefa; č. 371 

18:00  + Mária Klimová; č. 337 

Piatok  
16:00 Poďak. Pánu Bohu za deviatakov zo škol. roku 1965/1966  (za živých, zosnulých) 

18:00 Božie požehnanie rodiny; č. 550 

Sobota  svätá omša nebude!!!! 

Nedeľa 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Kmečovú, Hriňákovú; č. 23 

10:30 Božie požehnanie a zdravie rodiny Paulíny Smrekovej; č. 251 

Oznamy: 

1. Dnešnou slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie a začína sa obdobie cez rok. Od zajtra 

sa modlíme „Anjel Pána“. 

2. Pobožnosť dnes nebude.  

3. Stretnutie členov Ružencového bratstva bude zajtra o 17:15 hod. (výmena kartičiek, spoločný ruženec). 

4. Celý týždeň, tzv „Biely týždeň“, pri večerných sv. omšiach budú prvoprijímajúce deti sedieť vpredu, oblečené v 

slávnostných šatách. Prosím rodičov, aby im to umožnili a zároveň prišli s nimi na svätú omšu. 

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

6. 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. 

7. Vo štvrtok Vás pozývame do farského klubu na Lectio divina, začne po skončení večernej svätej omše. 

8. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v stredu od 17:30 a vo štvrtok od 17:00 hod. 

9. V piatok ranná svätá omša nebude, poobede bude o 16:00 a večer o 18:00 za účasti detí. 

10. V sobotu 10.06.2017 ideme obaja s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodinami na ďakovaný výlet. Odchod autobusov 

je ráno o 06:00, parkovisko pod kostolom. Prosím o presnosť a dochvíľnosť. Tento ďakovný výlet je zároveň 

poďakovaním Pánu Bohu za naše prvoprijímajúce deti. Svätá omša v sobotu ráno nebude. Ďakujem za pochopenie. 

11. Zbierka na katolícke masmédiá bola 495,79. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať! 

12. Animátori eRka pozývajú všetkých eRkárov na kampaň Vypni telku, zapni seba! Cieľom kampane nie je bojovať 

proti elektronike a médiám, ale hlavnou myšlienkou kampane je aktívne prežiť voľný čas a uvedomiť si jeho 

hodnotu. Spolu s deťmi sa celý týždeň budeme stretávať na stretkách a to  1.-6. ročník o 15:00 a 6.-9. ročník o 

16:30 vo farskom klube.  

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

liturgické roky. Je určená 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, Peniaze prosím vhodiť  pokladničky, ktorá je vzadu. 
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