
 

 
 

 

 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      11.06.2018      do     17.06.2018 

24. týždeň  

    
      

 

     Liturgický kalendár: 

Pondelok 11.06.2018 Sv. Barnabáš, apoštol 
Utorok 12.06.2018  

Streda 13.06.2018 Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi 
Štvrtok 14.06.2018  
Piatok 15.06.2018 Votívna o Duchu Svätom 
Sobota 16.06.2018 

 

Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 17.06.2018 JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

 

 Úmysly sv. omší:        

Pondelok 18:00 Na úmysel celebranta (+ Jolana) 

Utorok 
06:30 Božie požehnanie pre Pavla; č. 6 
18:00 Bp pre rodiny Janči, Veselovský, Smoroň, Janči; č. 437 

Streda 
06:30 + biskupi Ján, Jozef, František 
18:00 Božie požehnanie, zdravie pre rodinu Mikuláša Folvarčíka; č. 217 

Štvrtok 
06:30 + Marián Jesenský 

 
večerná svätá omša nebude!!!! 

Piatok 

 
06:30 + Ján, Mária a ich rodičia; č. 195 

 18:00 Poďakovanie za 65 rokov života Heleny; č. 500 
Sobota 07:00 + Gašpar, Agnesa, Jozef, Ján Kmeč; č. 557 

Nedeľa 
06:30 Za veriacich farnosti 
08:00 + Ján Turlík; č. 171 
10:00 Na úmysel celebranta 

Oznamy: 

1. Pobožnosť dnes bude o 13:30 hod. Po jej skončení je prvý nácvik birmovancov na birmovku.  

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

3. Spovedať sa bude tento týždeň takto v pondelok, utorok, streda poobede od 17:00 hod. V utorok a stredu aj doobeda 

od 09:00 do 10:00 hod. Prosím nech túto možnosť využijú rodičia, príbuzný našich birmovancov. 

4. Vo štvrtok bude svätá omša iba ráno. O 12:00 hod., je odchod autobusov na diakonskú vysviacku nášho Adama, z 

parkoviska pod kostolom. Prosím o dochvíľnosť.  

5. V rámci bezprostrednej prípravy na sviatosť birmovania bude krátka Duchovná obnova pre birmovancov, 

birmovných rodičov, rodičov birmovancov, ale aj ostatných veriacich. Bude prebiehať nasledovne:  

Utorok 12.06. o 18:00 hod. – V rámci sv. omše katechéza na tému: Božia láska.  

Streda 13.06. o 18:00 hod. – V rámci sv. omše katechéza na tému: Hriech – príprava na sv. spoveď.  

Piatok 15.06. o 18:00 hod. – V rámci sv. omše katechéza na tému: Život v Duchu. Po večernej svätej omši je druhý 

povinný nácvik pre birmovancov! 

6. V sobotu 16.06.2018 o 09:30 hod. je posledný/tretí nácvik birmovancov na sviatosť birmovania. Po jeho skončení 

bude možnosť prijať sviatosť zmierenia od 10:00 do 11:00 hod. – birmovanci a ich birmovní rodičia. 

7. V sobotu 16.06.2018, od 12:00 hod. prosím rodičov birmovancov o upratanie kostola. 

8. Na budúcu nedeľu 17.06.2018 prvé dve sväté omše budú posunuté o hodinu dozadu: 06:30 a 08:00 hod. O 10:00 hod. 

bude vysluhovanie sviatosti birmovania. Lavice v hlavnej lodi a niektoré označené lavice v obidvoch bočných 

lodiach budú vyhradené pre birmovancov a birmovných rodičov. Ostatné voľné miesta sú pre rodiny birmovancov. 

9. Vzadu na stolíku je pripravená krabica na vaše otázky pre biskupa. Bude tam do piatku do večernej svätej omše. 

10. Národné stretnutie mládeže sa uskutoční v dňoch 26-29.07.2018 v Prešove. Toto stretnutie môžete podporiť aj kúpou 

originálnych predmetov. Vzadu na stolíku sú pripravené: voňavé stromčeky – cena 3 eurá; a kvapky, ktoré sa dajú 

pripevniť napr. na sako: cena 2 eurá. Viac info na: www.narodnestretnutiemladeze.sk . 

11. Slovenská katolícka charita má už 91 rokov v centre pozornosti pomoc núdznemu človeku bez rozdielu. O akú 

pomoc ide? Kto za touto prácou stojí? Spoločne s arcidiecéznymi a diecéznymi charitami pozýva verejnosť na 

vzájomný dialóg a osobné stretnutie na celom Slovensku počas Národného týždňa charity (10. – 16. júna). V piatok 

15.06.2018 od 10:00 – 12:00 hod., ste srdečne pozvaní na stretnutie s pracovníkmi Charity v priestoroch 

Komunitného pastoračného centra gréckokatolíckej farnosti Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Viac na 

nástenke.  
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