
 

 
 

 

 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      07.08.2017      do     13.08.2017 

32. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 07.08.2017  
Utorok 08.08.2017 Sv. Dominik, kňaz 
Streda 09.08.2017 Sv. Terézia Benedikta z Kríža, panna a muč., spolupatrónka Európy 
Štvrtok 10.08.2017 Sv. Vavrinec, diakon a mučeník 
Piatok 11.08.2017 Sv. Klára, panna 
Sobota 12.08.2017 

 
 

Nedeľa 13.08.2017 DEVÄTNÁSTA NEDEĽA  
 

Úmysly sv. omší:  

      
Pondelok 

14:00 DN + Júlia Krupková – pohreb  

18:00 Božie požehnanie, zdravie rodiny Pavla Konkoľa; č. 206 

Utorok 
06:30 Bp, zdravie rodiny Repka; č. 287 

  

Streda  
 

18:00 + František a Anna Krupka, + rodičia, + Hieronym a Hedviga Kmeč 

Štvrtok 
06:30 + Peter Poľančík a jeho rodičia; č. 501 

18:00  + Ján, Júlia a ich rodičia; č. 179 

Piatok  
06:30 + Izidor, Filip, Mária Konkoľ, + Eduard a Johana Žemba; č. 10 

18:00 + Janko Rusiňák 

Sobota 
07:00  + Regina – 20 výročie úmrtia, + Ján 

16:00 Za mladomanželov Dominika a Máriu 

Nedeľa 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 Božie požehnanie rodiny Pelikánovej; č. 156 

10:30 Bp, zdravie pre rodiny Smrek, Žilecký, Šugerek 

Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes nebude. O 13:00 hod. bude v kostole stretnutie členov RB – kde sa vymenia iba kartičky. 

O 14:00 hod. bude v DN pohreb so svätou omšou + Jany Bolešovej. 

2. V utorok večerná a v stredu ranná svätá omša nebude. 

3. V stredu Korunku nebude. 

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

polienku na faru. 

5. Sviatosť zmierania sa bude vysluhovať vo štvrtok a piatok od 17:00 hod. 

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. Pri príležitosti životného jubilea, 95 rokov života, venovala pani Mária Kmečová na kostol 100 eur. Vyslovujem 

úprimné Pán Boh zaplať! 

8. Bohuznáme osoby venovali spolu na kostol 200 eur. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať! 

9. V pondelok 21.08.2017 bude o 19:00 hod. stretnutie členov Pastoračnej rady farnosti, prosím tiež, nech na 

stretnutie prídu osoby, ktoré som poprosil o službu animátora pri príprave na sviatosť birmovania.  

10. Televízia LUX pozýva na každoročnú Púť s relikviou sv. Jána Pavla II. do Rajeckej Lesnej. Púť sa uskutoční v 

sobotu 26. augusta. Viac informácii o Púti nájdete na web stránke púte put.tvlux.sk, kde je možné sa aj 

zaregistrovať a to najneskôr do 15. augusta 2017, a na nástenke. 

11. Chcem veľmi pekne poprosiť o rešpektovanie nasledujúceho rozhodnutia: počnúc dnešnou nedeľou mením 

spôsob zvonenia zosnulým vo farnosti. Postup bude nasledovný: po prijatí správy o úmrtí, prosím pozostalých 

nech idú za niektorým z kostolníkov (pán Vincent Hudák, pán Jozef Konkoľ), poprosia o zvonenie. Zvony sa 

nastavia a zvoniť sa bude o 09:00 hod. a o 15:00 hod., nebude sa zvoniť hocikedy, ale v stanovených časoch. Keď 

zomrú viacerí, zvony budú nastavené, nebude sa zvoniť individuálne každému zosnulému a zvoní sa až do 

pohrebu posledného ešte nepochovaného farníka. Zvoniť sa bude iba zosnulým farníkom, ktorí bývajú v Novej 

Ľubovni!   
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