
 

 
 

 

 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      27.02.2017      do     05.03.2017 

9. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 27.02.2017  
Utorok 28.02.2017  
Streda 01.03.2017 Popolcová streda 
Štvrtok 02.03.2017  
Piatok 03.03.2017 Prvý piatok mesiaca 
Sobota 04.03.2017 
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Nedeľa 05.03.2017 PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 

 

 

Úmysly sv. omší:  

      Pondelok 18:00 + František, Ondrej, Mária, ich rodičia a deti; č. 624 

Utorok 
06:30 Božie požehnanie rodiny; č. 233 

18:00  Božie požehnanie pre Máriu Galajdovú; č.8 

Streda 

06:30 Prosba o požehnaný čas pôstu pre našu farnosť 

16:00 Božie požehnanie, zdravie pre rodinu Repkovú; č. 128 

18:00 + Tomáš Folvarčík – 20 výročie úmrtia; č. 149 

Štvrtok 
06:30 + Johana, Peter, Peter Rúra a ostatní zosnulí z rodiny; č. 84 

18:00  Poďakovanie za 80 rokov života Kunikundy; č. 51 

Piatok  
06:30 Božie požehnanie pre Matildu Barlíkovú 

18:00  Poďakovanie za 60 rokov života Márie; č. 374 

Sobota 07:00 + Mária Folvarčíková; č. 377 

Nedeľa 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 + Ján Hudák – výročná 

10:30 Poďakovanie za 40 rokov života Ľubice, Bp rodiny 

Oznamy: 

1. Dnes pobožnosť nebude.  

2. Tento týždeň máme prvý piatok. Spovedať budeme takto: Pondelok a Utorok poobede od 16:00 – 18:00; vo Štvrtok 

a Piatok poobede od 17:00 – 18:00 hod. Utorok doobeda od 09:00 – 10:00; Piatok od 08:00 hod. – navštívime 

chorých. 

3. V utorok bude po rannej svätej omši do 17:45 hod vyložená Sviatosť Oltárna, pred začiatkom pôstneho obdobia. 

Prosím členov Spoločenstiev, ktoré sú v našej farnosti nech si rozdelia čas adorácie. Papier na zapísanie je vzadu. 

(Ružencové b.; Modlitby matiek; Spolok Sedembolestnej Panny Márie; Bratstvo Božského Srdca Ježišovho; eRko....)  

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

5. V stredu (01.03.) začíname 40 denné pôstne obdobie. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Pri sv. omšiach bude 

požehnanie a poznačenie popolom na znak pokánia. Nezabudnime, že v tento deň nás viaže pod ťažkým hriechom 

zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a prísny pôst. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje veriaceho od 14. rokov života a prísny 

pôst (raz do sýtosti sa najesť) všetkých plnoletých od 18. do 60. rokov života. Ale rodičia majú dbať, aby aj deti boli 

vedené k správnemu chápaniu pôstu.   

6. Na Popolcovú stredu pri svätých omšiach v rámci zvončeka bude „Zbierka na kvety ku Božiemu hrobu“.  

7. V sobotu (04.03.) bude o 06:30 hod. fatimská pobožnosť na prvú sobotu v mesiaci. 

8. Pobožnosti krížovej cesty budú v našej farnosti vždy v piatok o 17:30 hod. a v nedeľu o 13:30 hod. 

9. Oznam diecézneho biskupa: Na 1. pôstnu nedeľu sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu. Pri jesennej 

zbierke v roku 2016 sa vyzbieralo 100 751 €. Výnos tejto jarnej zbierky bude použitý na novopostavený Dom sv. 

Kataríny v Spišskej Novej Vsi. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a všetci pracovníci Spišskej katolíckej 

charity ďakujú všetkým vám, dobrodincom, za modlitby, obety a aj príspevky. Aj naďalej sú pripravení slúžiť tým, 

ktorí to potrebujú. Pán Boh zaplať. 

10. Bohuznáma rodina venovala na kostol 200 eur. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!  
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