
 

 
 

 

 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      28.08.2017      do     03.09.2017 

35. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 28.08.2017 Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi 
Utorok 29.08.2017 Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 
Streda 30.08.2017  
Štvrtok 31.08.2017  
Piatok 01.09.2017 Prvý piatok mesiaca 
Sobota 02.09.2017 

 

Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 03.09.2017 DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA  

 

Úmysly sv. omší:  

      
Pondelok 

18:00 Poďakovanie za 20 r. života, Božie požehnanie; č. 824 

 Poďakovanie za 80 r. života Rozálie; č. 584 (úmysel správcu) 

Utorok 
06:30 + Mária a Ján, + Bernard a Mária, ich deti; č. 268 

18:00 Poďakovanie za 65 rokov života Jána, Bp, zdravie;  

Streda 
06:30 Božie požehnanie rodín Jána Malisa a Štefana Folvarčíka; č. 405 

18:00 Poďakovanie za 40 rokov života Viery; č. 564 

Štvrtok 
06:30 + Paulína a Štefan Kmeč, + Johana a Melichard Malis; č. 338 

18:00  + súrodencov, rodičov, prarodičov; č.608 

Piatok  

06:30 + Irena Repková, Klára a Stanislav Repka, Zuzana a Ondrej Klak; č. 329 

15:30 sobášny obrad 

18:00 Za birmovancov – prosba o dary Ducha Svätého 

Sobota 07:00 + Štefan Janči 

Nedeľa 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 + Ján Zentko – býv. riaditeľ, nedožitých 100 rokov 

10:30 + Júlia Krupková 

Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes bude o 13:30 hod.  

2. Tento týždeň máme prvý piatok. Spovedať budeme takto: Pondelok až Piatok poobede od 17:00 – 18:00 

hod. Utorok a Štvrtok aj doobeda od 09:00 – 10:00 hod.; Piatok od 08:00 hod.  – chorí.  
K sviatosti zmierenia pozývame aj žiakov, študentov, učiteľov, profesorov, nakoľko začína školský rok.  

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

4. V stredu v prípade priaznivého počasia pozývame deti po večernej svätej omši na posledné prázdninové 

posedenie pri horiacom polienku na faru. 

5. Vo štvrtok bude od 17:00 hod., vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone do 17:45 hod., kedy bude 

eucharistické požehnanie spojené so vzývaním sv. Martina. Potom začne svätá omša. 

6. V piatok večerná svätá omša o 18:00 hod. – je prvá v poradí, určená pre birmovancov. Prosím, aby ste 

zaujali miesta v kostole, nie vonku, v predsieni kostola. V piatok sa dozviete rozdelenie skupiniek, program 

prípravy, základné pravidlá, čo všetko máte vedieť. Účasť všetkých je povinná.  

7. V sobotu (02.09.) bude o 06:30 hod. Fatimská pobožnosť na prvú sobotu v mesiaci. 

8. V nedeľu 03.09.2017 o 14:30 hod. v kostole, bude stretnutie s rodičmi birmovancov.  

9. Animátori eRka pozývajú všetky deti, ktoré aj tento rok chcú byť súčasťou eRka v Novej Ľubovni, aby 

návratky, ktoré sú vzadu na stolíku doniesli vypísané najneskôr do 01.09.2017 do pripravenej krabice. Tešia 

sa na Vás vaši animátori.  

10. Novomanželia Vandžurovci venovali na kostol 100 eur. vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať! 

11. Aj v tomto školskom roku vychádza katolícky časopis Rebrík. Je to jediný katolícky časopis pre mladších 

žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty a svojím obsahom pomáha 

deťom v ich duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete 

objednať svojim deťom alebo vnúčatám na telefónnom čísle 02/20 44 52 53 alebo prostredníctvom 

internetovej stránky www.rebrik.sk. 
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