
 

 
 

 

 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      25.09.2017      do     01.10.2017 

39. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 25.09.2017  
Utorok 26.09.2017  
Streda 27.09.2017 Sv. Vincent de Paul, kňaz 
Štvrtok 28.09.2017  
Piatok 29.09.2017 Sv. Michal, Gabriel, Rafael, archanjeli 
Sobota 30.09.2017 

 

Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi 
Nedeľa 01.10.2017 DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA  

 

0Úmysly sv. omší:  

      
Pondelok 

18:00 + Johana Turlíková – 10 výročie úmrtia; č. 166 

 Božie požehnanie pre Davida a jeho rodinu; č. 53 

Utorok 
06:30 Bp, zdravie pre rodinu Sýkora, Arifi, Kmeč; č. 113 

18:00 + František a Ján, č.824 

Streda 
06:30 za obrátenie hriešnikov 

18:00 za živých členov prístrešia Panny Márie; č. 592 

Štvrtok 
06:30 + Peter a Salomea 

18:00  + Mária a Pavol Jurgovskí, + Mária a Karol Rura, + Mária a Milan Roháč 

Piatok  
06:30 Bp, zdravie, pomoc pre Patrika 

18:00 Božie požehnanie pre rodinu Barlíkovú a Hudákovú; č.2 

 19:30 na úmysel celebranta 

Sobota 

07:00 + Štefan Sás 

14:00 Za novomanželov Dominika a Martinu 

15:00 Za novomanželov Tomáša a Máriu 

Nedeľa 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 Božie požehnanie, zdravie pre rodinu Dronzekovú; č.715 

10:30 + Ján Niemiec 

Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes bude o 13:30 hod.  

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

3. 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. 

4. Spovedať tento týždeň budeme v stredu a štvrtok od 17:00 hod. 

5. V piatok svätá omša o 19:30 hod., je určená hlavne pre birmovancov. Zaujmite miesta v hlavnej lodi kostola.  

6. V nedeľu začína mesiac október – mesiac ruženca. Spoločné ružencové pobožnosti budú cez týždeň pred 

večernou sv. omšou o 17:30 hod. 

7. Bohuznáme osoby venovali na kostol spolu 560 eur. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať! 

8. „Obec Nová Ľubovňa pozýva občanov našej obce na divadelné predstavenie v podaní profesionálnych 

prešovských hercov O.Z. NA DOSKE, pod názvom RYSAVÁ JALOVICA. Pri príležitosti októbra – mesiaca 

úcty k starším, sú v hľadisku vítaní zvlášť naši seniori. Divadelné predstavenie bude v nedeľu 01.10.2017 o 14:30 

hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni. Vstup je pre všetkých zdarma. Plagát je zverejnený na web stránke 

obce, ako aj vo vývesných vitrínach.“ 

9. V rámci prípravy na prijatie sviatosti birmovania sa zúčastnia birmovanci Duchovnej obnovy v Kňazskom 

seminári biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule. Bude v dvoch termínoch: 

Prvý termín od piatku 13.10.2017 do nedele 15.10.2017: zúčastnia sa jej skupinky T. Poľančíka, Š. Pečarkovej, R. 

Veselovskej, a Š. Straku. 

Druhý termín od štvrtku 16.11.2017 do soboty 18.11.2017: zúčastnia sa jej skupinky L. Hudákovej, M. Starinskej, 

J. Repkovej a p. kaplána.  
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Veľmi pekne prosím hlavne rodičov, aby umožnili birmovancom zúčastniť sa tejto obnovy. Cena je 30 

eur., na osobu. Viac informácií dostanú birmovanci na stretnutiach. Prosím o rešpektovanie termínov, 

žiadne presúvanie, vymieňanie termínov obnovy nie je dovolené! (ak by niekomu z vážnych dôvodov 

nevyhovoval termín – výmena možná jedine so súhlasom správcu farnosti. Na každý termín je 

limitovaný počet účastníkov – z hľadiska ubytovania.) Neúčasť na duchovnej obnove považujem za 

skončenie prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Prosím, aby ste si program zariadili tak, aby ste sa 

zúčastnili v daných a stanovených termínoch. 


