
 

 
 

 

 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      16.01.2017      do     22.01.2017 

3. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 16.01.2017 votívna svätá omša o sv. Martinovi 
Utorok 17.01.2017 Sv. Anton, opát 
Streda 18.01.2017 Za jednotu kresťanov 
Štvrtok 19.01.2017  
Piatok 20.01.2017  
Sobota 21.01.2017 

1 

Sv. Agnesa, panna a mučenica 
Nedeľa 22.01.2017 TRETIA CEZ ROK 

 

Úmysly sv. omší:  

      Pondelok 18:00 Božia pomoc a zdravie pre Teréziu 

Utorok 
06:30 + Félix a Mária, ich súrodenci a rodičia; č. 245 

18:00  Božie požehnanie rodiny Rúrovej; č. 182 

Streda 
06:30 + František, Johana, František 

18:00 + Johana, Mária, Jakub Smrek, + Štefan Rybovič; č. 76 

Štvrtok 
06:30 za obrátenie a Božiu pomoc pre Annu 

18:00  Božia pomoc a požehnanie pre rodiny Kmeč a Habiňák; č. 29 

Piatok  
06:30 + Vincent, Mária, Bernard, Mária a Alojz 

18:00  Poďakovanie za 60 rokov života Ondreja; č. 349 

Sobota 07:00 Poďakovanie za 50 rokov manželstva Pavla a Júlie; č. 96 

Nedeľa 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 + Agnesa a Štefan Sás, + Emília a Jaroslav Hanko 

10:30 Za živých členov Bratstva Božského Srdca 

Oznamy: 

1. Dnes bude pobožnosť o 13:30 hod. 

2. Spovedať tento týždeň budeme v utorok od 17:30 hod. a štvrtok od 17:00 hod. 

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

4. Od stredy 18.01. – 25.01. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Nezabudnime na tento úmysel 

aj vo svojich osobných modlitbách a obetách. Prosím ženy, ktoré sa pred modlievajú, nech od 

stredy pridajú k úmyslom aj úmysel za jednotu kresťanov. 

5. Vo štvrtok bude od 17:00 hod., vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone do 17:45 hod., 

kedy bude eucharistické požehnanie a hneď po ňom začne svätá omša.  

6. Vo štvrtok o 19:00 hod. pozývame na biblické stretnutie Lectio divina, do farského klubu. 

7. V piatok večer o 18:00 hod. svätá omša za účasti detí. 

8. Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať dennú 

formu katolíckej teológie, môžu podať svoje prihlášky do konca februára cez farský úrad. 

9. Po skončení svätej omše, Vám členovia/člen volebnej komisie spolu s pomocníkmi/miništrantami 

rozdajú volebné lístky, na ktorých sú napísané mená Vami navrhnutých kandidátov. 

Z navrhnutých kandidátov môžete zakrúžkovať jedného maximálne štyroch. Lístky s viacerými 

zakrúžkovanými menami, prípadne lístky s dopísanými menami alebo komentármi, budú uznané 

za neplatné. Volebné lístky sa budú zbierať na budúcu nedeľu, 22.01.2017, do pripravených 

volebných urien, ktoré budú umiestnené pri vchodoch. Každá urna bude označená a zapečatená. 

Prosím aby si volebné lístky vzali len osoby, ktoré majú nad 18 rokov života.  

10. Od 01.01.2017 je možné prihlásiť sa na uvoľnené miesto upratovačky farského kostola sv. Jána 

Evanjelistu v Novej Ľubovni. Prihlásiť sa je stále možné.  
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