
 

 
 

 

 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      30.10.2017      do     05.11.2017 

44. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 30.10.2017  
Utorok 31.10.2017  
Streda 01.11.2017 SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
Štvrtok 02.11.2017 Spomienka na všetkých verných zosnulých/ Dušičky 
Piatok 03.11.2017  
Sobota 04.11.2017 

 

sv. Karol Boromeo, biskup 
Nedeľa 05.11.2017 TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA  

 

Úmysly sv. omší:  

      Pondelok 18:00 + Ján Pavlík 

Utorok 
06:30 + Gašpar a Mária Konkoľ a ich rodičia a súrodenci 

18:00 + Šimon Jendrichovský, Mária a Martin Folvarčík; č. 372 

Streda 

07:30 + Peter Jendrichovský – 10 výročie úmrtia 

09:00 Poďak. za 65 r. ž. Viktórie, Poďak. za 40 r. manž. Jána a Viktórie 

10:30 Za veriacich farnosti 

Štvrtok 

06:30 Za duše v očistci 

16:00 Za všetkých zosnulých veriacich 

18:00 DN Na úmysel svätého otca 

Piatok  
06:30 Božie požehnanie, zdravie rodiny Malisovej 

18:00 DN Za + dobrodincov farnosti Nová Ľubovňa 

Sobota 
07:00 + Imrich a Mária Barlík a ich deti; č.615 

 + kňazov pôsobiacich vo farnosti Nová Ľubovňa (úmysel správcu) 

Nedeľa 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 Poďakovanie za 50 rokov manželstva Františka a Reginy; č.71 

10:30 Poďakovanie za 60 r. života Emílie, Bp rodiny; č.440 

Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes bude o 13:30 hod. 

2. V stredu 01.11.2017 poobede o 13:30 hod. bude pobožnosť na Cintoríne, začneme v DN.  

3. V piatok máme prvý piatok mesiaca, ku chorým pôjdeme ráno od 08:00 hod.  

4. V sobotu o 06:30 bude pobožnosť Fatimskej soboty. 

5. Tento týždeň: birmovné stretnutia v skupinkách. Skupina p. Š. Straku bude mať stretnutie v stredu 08.11.2017. 

6. Tento týždeň sa celá Cirkev modlí za zosnulých. Večerné sv. omše cez týždeň (Štvrtok - Piatok), budú v Dome 

nádeje na cintoríne. Ranné sv. omše budú v kostole. Pred večernou sv. omšou v DN bude spoločná ružencová 

pobožnosť za zosnulých o 17:30 a hneď po nej začne sv. omša. 

7. Tento týždeň  je prvopiatkový budeme spovedať takto: V pondelok poobede od 16:00 do 17:50 hod. v kostole.  

V utorok doobeda od 09:00 do 10:00 hod a poobede od 16:00 do 18:00 hod. Vo štvrtok doobeda od 09:00 do 

10:00 hod., poobede od 15:30 do 17:00 hod. v kostole. V piatok poobede od 17:00 hod. v Dome Nádeje! 

8. Možnosť získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci a to za týchto podmienok: Veriaci, ktorý 

v deň spomienky na všetkých zosnulých (2.11.) nábožne navštívi kostol a pomodlí sa modlitbu Pána (Otče náš) 

a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam 

v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým, alebo 

potom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho, vo 

všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od 

poludnia 1. novembra do polnoci 2. novembra.  
9. V čase od 1. novembra do 8. novembra môže veriaci raz denne získať odpustky pre duše v očistci, ak nábožne 

navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých. Treba splniť aj ostatné obvyklé podmienky. Jedna sv. 

spoveď stačí na všetky odpustky.  

10. Minulotýždňová zbierka na misie bola 820 eur. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 
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