
 

 
 

 

 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      27.11.2017      do     03.12.2017 

48. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 27.11.2017  
Utorok 28.11.2017  
Streda 29.11.2017  
Štvrtok 30.11.2017 Sv. Ondrej, apoštol 
Piatok 01.12.2017 Prvý piatok mesiaca 
Sobota 02.12.2017 

 

Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 03.12.2017 PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

 

Úmysly sv. omší:  

      Pondelok 18:00 + Peter, Ján Vilček a ich rodičia; č.263 

Utorok 
06:30 + Ján Repka; č. 591 

18:00  + Ján  a Mária Pavelčík a ich rodičia; č. 436 

Streda 
06:30 Božie požehnanie, zdravie rodiny Kancianovej 

18:00  + Jozef a Irena Smrek; č. 330 

Štvrtok 
06:30 + Alex a Terézia Barlík 

18:00  + Júlia Sekelská a jej rodičia 

Piatok  
06:30 + Karol a Veronika Folvarčík; č. 235 

18:00  Poďakovanie za 80 r. života Mikuláša, Bp jeho rodiny; č.217 

Sobota 
07:00 Božiu pomoc v ťažkostiach a na dobrý úmysel 

 Božie požehnanie pre Petra; č. 170 (úmysel správcu) 

Nedeľa 

07:30 + Pavol Žemba, + Vojtech a Viktória Mareková, + Pavol; č. 99 

09:00 Poďakovanie za 50 r. života Ivety, Bp celej rodiny Repkovej 

10:30 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

1. Dnes pobožnosť nebude. 

2. Tento týždeň pokračujú birmovné stretnutia v skupinkách. 

3. Tento týždeň máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme takto: Pondelok až Piatok: 17:00 – 18:00. V utorok 

a štvrtok aj doobeda: 09:00 – 10:00 hod. Ku chorých v piatok od 08:00 hod. rannej. 

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

5. 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. 

6. Vo štvrtok Vás pozývame do Farského klubu na Lectio divina, začne po skončení večernej svätej omše. 

7. V sobotu o 06:30 hod., bude pobožnosť Fatimskej soboty. 

8. V sobotu 02.12.17 bude o 17:00 hod. stretnutie členov Farskej hospodárskej rady. Prosím členov o účasť. 

9. Na Prvú adventnú nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach požehnanie adventných vencov.  

10. Na Prvú adventnú nedeľu sa v našich kostoloch bude konať zbierka na charitu. Spišská katolícka charita ďakuje 

všetkým dobrodincom, ktorí prispejú na charitnú zbierku. Výnos zo zbierky bude použitý na rekonštrukciu Domu 

Charitas sv. Kataríny Laboure v Spišskej Novej Vsi. Tu sa budú nachádzať priestory pre špecializované sociálne 

poradenstvo, denné stacionáre pre zdravotne postihnutých a seniorov, priestory potravinovej pomoci, agentúry 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti a ďalšie priestory potrebné pre službu núdznym.  

11. Farský úrad v NĽ, Obecný úrad v NĽ, eRko a Farská charita v NĽ vás pozývajú na Charitný kahanček lásky, 

ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu 03. 12. 2017 od 14:00 hod. v Kultúrnom dome v NĽ. Tak ako každý rok si 

môžete kúpiť náboženskú literatúru, rôzne výrobky, čím finančne podporíte činnosť Farskej charity v NĽ. Na 

stretnutie s vami sa tešia organizátori Charitného kahančeka lásky. 

12. Na budúcu nedeľu bude stretnutie členov RB poobede o 13:00 hod. 

13. Svätý Otec František zvolal na budúci rok celosvetovú synodu o mladých a jeho prianím je, aby sa do jej príprav 

zapojilo čím viac mladých z celého sveta. Prosíme mladých, aby vyplnili dotazník, ktorý nájdete na internetovej 

stránke www.mamnazor.sk. Jeho vyplnenie zaberie len niekoľko minút. Dotazník je potrebné vyplniť do 

30.11.2017.  

14.  Pri oltári Božského Srdca, sú v ponuke knihy, pohľadnice, vianočné pozdravy. Kto má záujem môže si ich 

zakúpiť. 
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