
 

 
 

 

 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      28.05.2018      do     03.06.2018 

22. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 

Pondelok 28.05.2018  
Utorok 29.05.2018  

Streda 30.05.2018  
Štvrtok 31.05.2018 NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV 
Piatok 01.06.2018 Sv. Justín, mučeník / Prvý piatok mesiaca 
Sobota 02.06.2018 

 

Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 03.06.2018 DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

 

 Úmysly sv. omší:        

Pondelok 18:00 + Peter Rusiňák, + Andrej Habiňák 

Utorok 
06:30 + Felix, Mária, a ich deti; č. 195 
18:00 Za veriacich farnosti 

Streda 
06:30 Božie požehnanie, zdravie rodiny; č. 448 
18:00 Poďakovanie za 45 rokov života Heleny, Bp rodiny Adamcovej 

Štvrtok 
06:30 + Karol a rodičia; č. 373 
17:00 + Pavlína – 10 výročie úmrtia, + Pavol – 5 výročie úmrtia; č. 633 

Piatok 

 
06:30 Poďakovanie za 75 rokov života Jána 

 18:00 Božie požehnanie, zdravie pre Annu a Mareka; č. 23 

Sobota 
06:30 Pobožnosť Fatimskej soboty 
07:00 + Jozef, Cyril, Mária; č. 304 

Nedeľa 
07:30 + Štefan Repka; č.6 
09:00 Božie požehnanie pre rodinu Dronzekovú; č. 715 
10:30 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes nebude. 

2. Pokračujú birmovné stretnutia v skupinkách. Sú povinné!!! 

3. Tento týždeň je prvopiatkový; sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať takto:  

Pondelok, utorok, stredu od 17:00 do 18:00 hod. Vo štvrtok a piatok sa poobede spovedať nebude!  

V utorok a štvrtok aj doobeda od 09:00 do 10:00 hod. Ku chorým pôjdeme v piatok od 08:00 hod. 

4. Celý týždeň, tzv „Biely týždeň“, pri večerných sv. omšiach budú prvoprijímajúce deti sedieť vpredu, oblečené v 

slávnostných šatách. Prosím rodičov, aby im to umožnili a zároveň prišli s nimi na svätú omšu. 

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

6. Vo štvrtok (31.05.) je prikázaný sviatok Božieho Tela. Po večernej sv. omši, ktorá bude o 17:00 hod., v prípade 

priaznivého počasia bude eucharistická procesia s požehnaním našej farnosti – pôjdeme od kostola smerom hore, 

okolo Obecného úradu, a naspäť po zadnej ulici do kostola. Prosím o prípravu oltárikov. Dievčatá, ktoré boli na 

prvom svätom prijímaní, prosím, aby pri večernej svätej omši šli v sprievode s kvietkami pred Sviatosťou 

Oltárnou.  

7. V sobotu bude o 06:30 hod. Fatimská pobožnosť na prvú sobotu v mesiaci. 

8. V sobotu 02.06.2018 poobede o 13:00 hod. pozývame deti od tých najmenších (v sprievode rodičov) až do 5. 

ročníka ZŠ (vrátane), na súťažné popoludnie pri príležitosti dňa detí. Sú pripravené v spolupráci s animátormi 

eRka zaujímavé súťaže, odmeny, atrakcie. Pribaľte si aj niečo dobré na opekanie, grilovanie. Touto cestou prosím 

hlavne starších miništrantov a animátorov eRka o pomoc pri príprave a službu usporiadateľov. 

9. „SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ je iniciatíva pápežskej nadácie ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá 

upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov, inšpiruje Slovákov k prehĺbeniu vlastnej viery a k pomoci. 

Informácie na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN, ktorý je vzadu na stolíku. 

10. Zimný štadión v SNV bude v nedeľu 10. 06. 2018 o 18:00 hod., dejiskom unikátneho multimediálneho diela o 

svätom Jánovi Pavlovi II. Priblíži pontifikát poľského pápeža, ktorý je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. 

Podujatie je jednou zo sprievodných akcií tohtoročnej Levočskej púte. Záštitu nad dielom prevzal spišský biskup 

Mons. Štefan Sečka a košický eparcha Mons. Milan Chautur. Vstupenky si môžu záujemcovia zakúpiť v sieti 

Ticketportal. 
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