
 

 
 

 

 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      13.02.2017      do     19.02.2017 

7. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 13.02.2017 Za manželov rodiny farnosti 
Utorok 14.02.2017  
Streda 15.02.2017  
Štvrtok 16.02.2017  
Piatok 17.02.2017  
Sobota 18.02.2017 

1 

Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 19.02.2017 SIEDMA CEZ ROK 

 

 

Úmysly sv. omší:  

      Pondelok 18:00 Za manželstvá našej farnosti (úmysel správcu farnosti) 

  Poďakovanie za 70 rokov života Márie; č. 115 

Utorok 
06:30 + Marián Faber – 10 výročie úmrtia; 

18:00  + Jozef Adamec – 8 výročie úmrtia; č. 501 

Streda 
06:30 + z rodiny Barlík, Žemba, Straka, Kaleta; č. 455 

18:00 + Šimon a Štefánia, + Peter a Mária 

Štvrtok 
06:30 + Valent a Darina Pastirčák, Mariá, Gašpar, Mária Krupka, Juraj a Helena Barlík; 71 

18:00  Božie požehnanie pre rodiny Valigurský a Schultz 

Piatok  
06:30 Božie požehnanie rodiny Maximiliána Konkoľa ; č. 502 

18:00  Božie požehnanie pre Radoslavu; č. 888 

Sobota 07:00 Poďakovanie za 70 rokov života Márie; č. 711 

Nedeľa 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 + Johana Barlíková – 50 výročie úmrtia; č. 23 

10:30 Poďak. za 75 r. života Júlie a 30 rokov života Anety, Bp rodiny 

Oznamy: 

1. Dnes bude pobožnosť o 13:30 hod.  

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

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 po svätej omši pozývame na Lectio divina, do farského klubu. 

6. Dnes môžete vhodiť svoje volebné lístky do pripravených volebných urien. Na budúcu nedeľu 

budú oznámené mená členov Pastoračnej rady farnosti. Prvé stretnutie PRF bude v sobotu 

25.02.2017 o 16:00 hod. na farskom úrade. 

7. V týždni od 13.2.-19.2. 2017 sa na Slovensku už po siedmy krát uskutoční Národný týždeň 

manželstva (NTM), ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. 

Motto tohoročného NTM sa nesie v duchu myšlienky: "Spolu na ceste."  V našej farnosti pri tejto 

príležitosti bude v pondelok 13.02.17, o 17:30 hod. spoločná modlitba posvätného ruženca za 

manželstvá a rodiny farnosti. Vo štvrtok adorácia za manželstvá a rodiny. V piatok spolu s deťmi 

modlitba Krížovej cesty – poďakovanie Pánu Bohu za našich rodičov. V nedeľu 19.02.17 bude pri 

všetkých svätých omšiach obnova manželských sľubov (prosím manželov aby si podľa možností 

sadli spolu do lavice. Obnova sľubov bude prebiehať spoločne). Za symbolickú cenu 1 euro si 

môžete zakúpiť Manželské poznávacie značky. Do značky je možné dopísať vaše mená a roky 

Vášho spoločného manželského života. 

8. Zvonček z budúcej nedele bude zároveň zbierkou na rekonštrukciu Oravského centra mládeže v 

Ústi, ktoré v jeseni vážne poškodil požiar. Prosíme o vašu podporu tohto diela.  
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