
 

 
 

 

 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      04.12.2017      do     10.12.2017 

49. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 04.12.2017  
Utorok 05.12.2017  
Streda 06.12.2017 Sv. Mikuláš, biskup 
Štvrtok 07.12.2017 Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi 
Piatok 08.12.2017 Nepoškvrnené počatie Panny Márie 
Sobota 09.12.2017 

 

 
Nedeľa 10.12.2017 DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

 

Úmysly sv. omší:  

      
Pondelok 

06:00 Poďakovanie za 60 r. života Miroslava; č.16 

18:00 + Aladár Pelikán 

Utorok 
06:00 Poďakovanie za 60 rokov života Jozef Jančiho 

18:00  + Jozef, Ján, Cecília, Mária, Michal; č. 219 

Streda 
06:00 Na úmysel Hornej kaplnky 

18:00  Božie požehnanie, zdravie, pomoc 

Štvrtok 
06:00 Bp, pre manželov Stanislava a Janku, pre rodiny Rusiňák, Kaleta, Hlinka 

18:00  + Anna Zentková 

Piatok  

06:00 Za živých členov Spolku Sedembolestnej Panny Márie 

16:00 Božie požehnanie pre rodiny Jána, Františka a Jozefa Rusiňáka; č.479 

18:00  Za veriacich farnosti 

Sobota 07:00 + Peter a Mária Valigurský; č. 317 

Nedeľa 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 + Peter, František, Ľudmila, Mária, Stanislav a ich rodičia; č. 64 

10:30 Božie požehnanie pre včelárov našej farnosti   

 Oznamy: 

1. Dnes pobožnosť bude o 13:00 hod. Zároveň bude aj stretnutie členov RB. 

2. Po skončení pobožnosti Vás srdečne pozývame na Charitný kahanček lásky, ktorý sa uskutoční dnes 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. 

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

4. V stredu na večernú svätú omšu o 18:00 hod. naša farnosť spoločne s Obecným úradom pozvali vzácneho hosťa – biskupa 

z Myry – sv. Mikuláša. Pozývame všetky deti. 

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 piatok (08.12.) je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše budú ráno o 06:00; 16:00 a 18:00 

hod. Svätá omša za účasti detí večer nebude, bude v stredu na Mikuláša. 

8. Pre deti z Erka, ktoré sa prihlásili na tzv. „Vysielačku“ – svätú omšu, kde otec biskup vysiela a požehnáva koledníkov Dobrej 

noviny. Odchod autobusu bude v sobotu 09.12.2017 o 07:45 hod., parkovisko pod kostolom. Celý program začína sv. omšou 

o 09:30 hod., Po sv. omši v Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda v SNV je pripravený program pre koledníkov. Nezabudnúť si 

vziať: prezuvky, niečo na jedenie, pitný režim, obetným darom sú trvanlivé potraviny. 

9. Pri príležitosti sviatku sv. Ambróza – patróna včelárov, bude v Nedeľu (10.12.) sv. omša o 10:30 obetovaná za včelárov.  

10. Počas adventného obdobia budú ráno rorátne sv. omše o 06:00 hod., pri ktorých si môžete doniesť aj zasvietené lampáše 

z domu. Na rorátne sväté omše pozývame aj deti spolu s rodičmi.  

11.  Pri oltári Božského Srdca, sú v ponuke knihy, pohľadnice, vianočné pozdravy. Kto má záujem môže si ich zakúpiť. V sakristii 

si môžete zakúpiť vianočné oblátky, cena jedného balíka 1 euro. 

12. Tento týždeň začne prvá časť skúšky na birmovku – spočíva v osobnom rozhovore s každým jedným birmovancom. 

Rozhovory budú prebiehať v určenom čase na farskom úrade v kancelárii. Rozhovorov sa môžu zúčastniť spolu s 

birmovancami aj rodičia (ak chcú). 

13. Aby sa uľahčil prístup veriacich, ktorí sú na vozíku, dal sa vyrobiť nájazd, cez ktorý sa dá s vozíkom dostať do kostola. Kto ho 

potrebuje použiť, prosím nech príde vždy povedať do sakristie, aby sa nájazd vyložil a použil. Nebude namontovaný stabilne. 

14. Prosíme členov Bratstva Sedembolestnej Panny Márie, aby si členské za rok 2017 vyrovnali do budúcej nedele, u pána 

pokladníka Jána Konkoľa. Členské 2 €. 
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