
 

 
 

 

 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      05.02.2018      do     11.02.2018 

06. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 05.02.2018 Sv. Agáta, panna a mučenica 
Utorok 06.02.2018 Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci 

Streda 07.02.2018  
Štvrtok 08.02.2018  
Piatok 09.02.2018 

 
 

Sobota 10.02.2018 

 

Sv. Školastika, panna 
Nedeľa 11.02.2018 ŠIESTA NEDEĽA / 26. svetový deň chorých 

 

Úmysly sv. omší:        

Pondelok 18:00 + Štefan a Anna Štellmach, + Ján a Agnesa Trembač 

Utorok 
06:30 + Peter Rura, + Štefan a Mária Bondra; č. 182 

18:00 + Karol, Štefan, Melichard, Johana; č. 234 

Streda 
06:30 + Peter, Marta a ich rodičia; č. 306 

18:00 + z rodiny Smrek; č. 642 

Štvrtok 
06:30 + Mária a Jozef Hudák; č. 608 

18:00 + Paulína Folvarčík; č. 523 

Piatok 

 
06:30 + rodiča Kmečoví, + Ján, + Antónia, + vdp Peter; č. 113 

 18:00 Poďakovanie za 70 r. života Angely, Bp rodiny; č. 518 

Sobota 
07:00 + Stanislav a Helena Žileckí, + Ján, rodičia; č. 115 

15:30 Za deti našej farnosti 

Nedeľa 

07:30 + Júlia a František Smoroň; č. 461 

09:00 + Gertrúda Rusiňáková – 10 výročie úmrtia; č. 479 

10:30 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

1. Dnes bude pobožnosť o 13:30 hod. Zároveň bude stretnutie členov Ružencového bratstva. 

2. Tento týždeň pokračujú birmovné stretnutia v skupinkách. 

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

4. Spovedať tento týždeň budeme v stredu a  štvrtok od 17:00 hod. 

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

eucharistické požehnanie a hneď po ňom začne svätá omša. 

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

7. 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.  

8. Animátori eRka a farský úrad v Novej Ľubovni pozýva všetky deti a rodičov na 13. ročník batôžkového 

eRko plesu, ktorý sa uskutoční v sobotu 10.2. 2018. Začneme sv. omšou o 15:30 s malým prekvapením. Do 

batôžka si pribaľte dobroty na celý večer a nezabudnite ani na dobrú náladu. Vstupné sú 2€ pre eRkárov a 

2,50€ pre neeRkárov. Tešia sa na vás animátori eRka.  

9. Na budúcu nedeľu je 26. svetový deň chorých, pri tejto príležitosti bude pri svätej omši o 10:30 hod., 

vysluhovaná sviatosť pomazania chorých. Veľmi pekne prosím všetkých príbuzných našich chorých, aby 

(ak to zdravotný stav chorých dovoľuje) ich priviedli/priviezli na svätú omšu. Pol hodiny pred svätou 

omšou, od 10:00 hod., budeme spovedať chorých, ktorí budú potrebovať. 
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