
 

 
 

 

 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      11.12.2017      do     17.12.2017 

50. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 11.12.2017  
Utorok 12.12.2017  
Streda 13.12.2017 Sv. Lucia, panna a mučenica 
Štvrtok 14.12.2017 Sv. Ján z Kríža, kňaz a Učiteľ Cirkvi 
Piatok 15.12.2017 Za upevnenie rodín 
Sobota 16.12.2017 

 

 
Nedeľa 17.12.2017 TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA/ GAUDETE 

 

 

Úmysly sv. omší:  

      
Pondelok 

06:00 Božie požehnanie, zdravie pre Paulínu; č.131 

18:00 Poďakovanie za 60 rokov života Maxima; č.251 

Utorok 
06:00 + Ján, Mária a ich deti; č. 195 

18:00  + Jozef Turlík a jeho rodičia; č.317 

Streda 
06:00 + kňazi František, Ondrej, Ľudovít 

18:00  + Milan Hudák - výročná 

Štvrtok 
06:00 + Lýdia, Eva, Emil, Igor, Štefan 

18:00  + Marián Štellmach 

Piatok  
06:00 + Viktória a Jozef Kaleta; č. 137 

18:00  + Karol Konkoľ; č.288 

Sobota 07:00 Poďakovanie za 75 r. života Maximilána, Bp rodiny; č. 309 

Nedeľa 

07:30 + Pavol, + z rodiny Folvarčík, Kaleta, Janči; č. 594 

09:00 + Monika Konkoľová; č. 224 

10:30 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

1. Dnes pobožnosť bude o 13:30 hod. Po skončení pobožnosti, Vás pozývame na Medový festival do Kultúrneho Domu. 

2. Tento týždeň(od 11.12 do 16.12.2017 ), aj na budúci (18.12 do 23.12.2017), pokračujú birmovanecké stretnutia v skupinkách. Prosím 

birmovancov, aby si zariadil program tak, že sa stretnutí zúčastnia. Pre dievčatá bude spoločný program počas Vianočných sviatkov 

a to vo štvrtok 04.01.2018 od 17:00 hod. v priestoroch ZŠ. 

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

4. 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. 

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

6. Spovedať tento týždeň budeme vo štvrtok a piatok  od 17:00 h. 

7. Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná 

obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je iba jeden deň. 

8. V tomto predvianočnom čase Vás žiaci Základnej a materskej školy pozývajú na „Vianočnú akadémiu“ a to na budúcu Nedeľu 

(17.12.2017) o 13:00 hodine v Kultúrnom Dome. 

9. Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami bude v našej farnosti v nedeľu 17.12.2017 v čase od 14:00 – 17:00. hod. Snažme sa 

zodpovedne pripraviť na prijatie tejto sviatosti dobrým spytovaním svedomia a úprimnou ľútosťou, aby sme prežili slávnosť 

Narodenia Pána s Božou milosťou v duši.  

10. Ku chorým, ktorí chodievajú na svätú spoveď na Vianoce a Veľkú noc, (nie ku prvopiatkárom) pôjdeme v piatok 22.12.2017, prosím 

aby ste ich zapísali v sakristii do nedele 17.12.2017. Pôjdeme iba ku tým, ktorých zapíšete. 

11. Zbierka na charitu z minulej nedele bola 549,95 €. Všetkým, ktorí prispeli, Pán Boh zaplať! 

12. Organizátori „Charitného kahančeka lásky“, ďakujú všetkým tým, ktorí ste pomohli pri realizácii: sponzorom, dobrovoľníkom, 

mladým z eRka, Vám všetkým štedrým darcom. 

13. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri realizácii Mikuláša vo farnosti. 

14. Pápežská nadácia ACN (u nás známa ako Kirche in Not) iniciuje koordinovanú pomoc veriacim na Blízkom východe. Projekt má 

názov „Z ruín k domovu“, umožňuje približne 12 000 irackým rodinám návrat do deviatich rodných miest a obcí na Ninivskej 

planine. V materiáloch, ktoré sú vzadu na stolíku sa môžete dočítať viac. Sú tam aj poukážky na dobrovoľný príspevok. Kto má 

záujem nech si vezme propagačný materiál.  

15. V priestoroch záhrady oproti fare (Farskej záhrade), je nainštalovaný pre deti z Materskej škôlky drevený vláčik. Chcem veľmi pekne 

poprosiť, aby sa rešpektovalo, že je to nainštalované pre malé deti, deti zo škôlky! 
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