
 

 
 

 

 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      09.01.2017      do     15.01.2017 

2. týždeň  

 

   
            Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 09.01.2017  

Utorok 10.01.2017  
Streda 11.01.2017  
Štvrtok 12.01.2017  
Piatok 13.01.2017  
Sobota 14.01.2017 

1 

Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 15.01.2017 DRUHÁ CEZ ROK 

 

Úmysly sv. omší:  

      
Pondelok 

18:00 + Pavol Hudák; č. 584 

 + Pavol a rodičia (úmysel farského administrátora) 

Utorok 
06:30 + Gertrúda 

18:00  + Peter Juhas – 10 výročie úmrtia; č. 432 

Streda 
06:30 + Peter, Mária, Štefan Bondra; č. 320 

18:00 Poďakovanie za 50 rokov života Anny, Božie požehnanie rodiny; č. 20 

Štvrtok 
06:30 + Veronika a Peter a ich rodičia; č. 41 

18:00  Poďakovanie za 70 rokov života Márie, Bp. zdravie rodiny; č. 175 

Piatok  
06:30 + Milan Hudák 

18:00  Poďakovanie za 50 rokov života Marty, Bp celej rodiny; č. 567 

Sobota 07:00 + Ľudmila Kaletová - ročnica 

Nedeľa 

07:30 Poďakovanie za 85 rokov života Alžbety, Bp rodiny 

09:00 Poďakovanie za 40 rokov života Gabriely Veselovskej 

10:30 Za veriacich farnosti 

Oznamy: 

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

2. Spovedať tento týždeň budeme v utorok a stredu od 17:30 hod. 

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

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

eucharistické požehnanie a hneď po ňom začne svätá omša.  

5. V piatok večer o 18:00 hod. svätá omša za účasti detí. 

6. Dnešnou slávnosťou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a začína Obdobie cez rok. Vianočné 

stromčeky ako ozdoba a Betlehem, keďže je v bočnej kaplnke, môžu ostať až do sviatku Obetovania Pána 

(2.2.). Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k príjemnému 

prežitiu vianočných sviatkov. Tým čo vyzdobili chrám, organistom a spevákom, ktorí svojím spevom 

skrášlili liturgiu, bohoslovcom, miništrantom, kostolníkom, všetkým sa hojnú účasť na sviatosti zmierenia, 

za hojnú účasť na svätých omšiach. vyslovujem úprimné ďakujem všetkým, ktorí ste nás prijali pri 

požehnaní vašich príbytkov, všetkým, ktorí ste prijali Koledníkov Dobrej noviny. 

7. Dobrá novina: koledníci vykoledovali spolu 870 eur. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým 

štedrým darcom. 

8. Po skončení svätej omše vám miništranti rozdajú pri východoch z kostola lístky, na ktoré môžete napísať 

mená kandidátov na členov Hospodárskej/farskej rady farnosti. Lístky patria iba dospelým, nie deťom. Na 

lístok môžete napísať jedného kandidáta, no maximálne štyroch. Ku menu prosím uviesť aj číslo domu 

alebo prímenie (aby sa vedelo o koho vlastne ide). Spolu s lístkom dostanete aj základné informácie. (viac 

info v letáku).   

9. Od 01.01.2017 je možné prihlásiť sa na uvoľnené miesto upratovačky farského kostola sv. Jána Evanjelistu 

v Novej Ľubovni. Prihlásiť sa je možné do 15.01.2017. 
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