
 

 
 

 

 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      12.02.2018      do     18.02.2018 

07. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 12.02.2018  
Utorok 13.02.2018  

Streda 14.02.2018 Popolcová streda 
Štvrtok 15.02.2018  
Piatok 16.02.2018  
Sobota 17.02.2018 

 

 
Nedeľa 18.02.2018 PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 

 

Úmysly sv. omší:        

Pondelok 18:00 + Viliam, Štefan, Alžbeta, Michal, Viliam; č. 624 

Utorok 
06:30 + Jakub, Mária, Regina, Jozef, Johana; č. 113 

18:00 + Terézia Folvarčík; č.641 

Streda 

06:30 Prosba o požehnaný čas pôstu pre našu farnosť 

16:00 Na úmysel celebranta 

18:00 Poďakovanie za 80 r. života Johany, Božie požehnanie rodiny; č.337 

Štvrtok 
06:30 + Bartolomej a Františka Barlík, + Viktória Pružková 

18:00 + Monika, Ján, Jozef Repka; č. 259 

Piatok 

 
06:30 + Mária Harichová 

 18:00 + Ondrej a Vincent Poľančík; č. 356 

Sobota 07:00 + Vincent Rusiňák – 20 výročie úmrtia; č. 479 

Nedeľa 

07:30 Za veriacich farnosti 

09:00 Za manželstvá, manželov a rodiny našej farnosti. 

10:30 + z rodiny Konkoľ, Folvarčík, Repka; č. 624 

Oznamy: 

1. Dnes pobožnosť nebude. 

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

3. Spovedať budeme tento týždeň v pondelok a utorok od 17:00 hod.  

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

5. V stredu (14.02.) 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. Vo štvrtok adorácia nebude; po svätej omši pozývame na Lectio divina, do farského klubu. 

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

pred večernou svätou omšou bude bývať iba modlitba Krížovej cesty, modlitba ruženca súkromne) 

9. Na budúcu nedeľu, t.j. Prvú pôstnu je Zbierka na charitu. Zbierka bude pri východe z kostola. 

10. Od pondelka 12.02.2018 do nedele 18.02.2018, prebieha na Slovensku Národný týždeň manželstva. Téma 

tohtoročného týždňa je: Manželstvo – umenie lásky. V piatok pozývame na Krížovú cestu, ktorá bude obetovaná za 

manželov a rodiny našej farnosti. Na budúcu nedeľu o 09:00 hod. bude svätá omša obetovaná za manželov, rodiny 

našej farnosti. Pri východe z kostola miništranti ponúknu záložku pre manželov. Od stredy budú v ponuke aj náramky.    

11. V sobotu 17.02.2018 je pre birmovancov pripravená prednáška v ZŠ. Uskutoční sa v dvoch termínoch: doobeda 

od 09:00 hod. do 11:00 hod. (skupiny: farského administrátora, Š. Pečarkovej, T. Poľančíka, R. Veselovskej); poobede 

od 13:00 hod. do 15:00 hod.(skupiny: p. kaplána, J. Repkovej, M. Starinskej, Š. Straku). Účasť je pre birmovancov 

povinná, prosím doniesť si prezuvky! 

12. Vzadu na stolíku sú pripravené pôstne krabičky, kto má záujem môže si vziať. 

mailto:fu.novalubovna@gmail.com

