
 

 
 

 

 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      10.07.2017      do     16.07.2017 

28. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 10.07.2017  
Utorok 11.07.2017 Sv. Benedikt, opát a patrón Európy 
Streda 12.07.2017  
Štvrtok 13.07.2017  
Piatok 14.07.2017  
Sobota 15.07.2017 

 

Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi 
Nedeľa 16.07.2017 PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

Úmysly sv. omší:  

      Pondelok 18:00 + Jakub , Juraj, Karolína Bondra; č. 797 

Utorok 
06:30 + Jozef, Elena, Michal; č. 309 

18:00  + Mária, Pavol, Jozef Štupák; č. 366 

Streda 
06:30 + Gašpar, Anna, Gašpar Valigurský; č. 291 

18:00 + Ján – 25 výročie úmrtia; č. 550 

Štvrtok 
06:30 + Eduard, Johana a ich deti; č. 137 

7777 
18:00  + kňazi pôsobiaci vo farnosti; + kňazi rodáci 

Piatok  
06:30 Božie požehnanie, zdravie pre Petra 

18:00 + rodičov, súrodencov, priateľov, príbuzných, dobrodincov farnosti  

Sobota 

07:00  Poďakovanie za 40 rokov manželstva Vincenta a Kataríny 

15:00 Za mladomanželov Petra a Jaroslavu 

16:00 Za mladomanželov Ivana a Danielu 

Nedeľa 

08:00 Poďakovanie za 50 rokov manželstva Martina a Jany; č. 595 

 
 

10:30 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes bude o 13:30 hod.  Po jej skončení pôjdem požehnať obnovený kríž, ktorý je pri 

kruhovom objazde. 

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

3. V stredu v prípade priaznivého počasia pozývame deti po večernej svätej omši na posedenie pri 

horiacom polienku na faru. 

4. Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou Panny Márie Karmelskej budeme vysluhovať tento 

týždeň v utorok, stredu a štvrtok od 17:00 hod.  

5. Pred odpustovou slávnosťou chceme ponúknuť krátku duchovnú obnovu farnosti. Jej program je 

zverejnený na nástenke.  

6. V nedeľu máme pre našu farnosť slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej. Sväté omše 

budú o 08:00 a slávnostná o 10:30 hod. Bude ju sláviť pán kaplán z farnosti Svit vdp. Pavol Drdák. Po 

skončení svätej omše bude obnovenie zasvätenia členov Škapuliarskeho bratstva. Nových členov 

budeme prijímať po skončení odpustovej slávnosti. Bude možnosť zakúpenia nových škapuliarov a 

medailí. Poobede Vás srdečne pozývame na odpustové popoludnie, ktoré začne o 14:00 na ihrisku. 

7. Prihlášky na Erko tábor je možné odovzdať do nedele 16.07.2017 (vrátane). 

8. Prosím lektorov, aby si všimli nový rozpis služieb. Je urobený na celý rok, ak sa nájde nejaká chyba, 

nebola myslená úmyselne.  

9. Chcem vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste prispeli na opravu sôch z oltára Božského 

Srdca Ježišovho. Z môjho rozhodnutia nebudú priamo na oltári kvety ani žiadne voskové prípadne 

olejové sviece. Kvety aj sviece budú vedľa oltára prípadne spredu oltára. Nejde v žiadnom prípade 

o neúctu k Božskému Srdcu, ale o zachovanie zreštaurovaných diel.  

10. Seniori, ktorí boli na púti v Levoči venovali na kostol 100 eur. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!  
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